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 سخن ناشر

اي پر ارج و واالستت  مجموعه هاي متعالی و تابناك حضرت امام خمینیآثار و انديشه

درخشد. آن حكیم سترگ، عارف وارسته، مفسر بتررگ  كه فرا راه جويندگان سعادت می

در صحنه علم و عمل مصداق كاملی است كه و رهبر كبیر امت اسالمی در عصر حاضر 

-هاي پس از وي روشن می روز به روز زواياي بیشتري از شخصیت و افكارش بر نسل

از رهگذر دسترسی  مندي تشنگان معارف توحیدي و زالل قرآن و اهل بیتشود. بهره

-رههاي آن عرير سفر كرده، به گواهی اهل تحقیق رستیده و ايتن بهت   ها و نوشتهبه گفته

 مندي همچنان برقرار است.  

اثري پرسود و دستور العمل اخالقتی استت كته    « شرح چهل حديث»كتاب ارجمند 

دل و ديده رهپويان خودسازي را به سوي ختود كشتیده استت . همراهتی و آمیختگتی      

هتاي ايتن   يكی از ويژگتی  مباحث اخالقی آن كتاب با آيات الهی و روايات معصومین

 اي فراينده يافته است.رايف معرفتی و اخالقی در ذيل آنها جلوهاثر است كه لطايف و ظ

از آن رو كه اين كتاب با قلمی اديبانه و لبرير از سخنان و نظريتات ستنگین نگاشتته    

شده، برقراري ارتباط علمی و معنوي نسل امتروز و بته ويتژه جوانتان بتا آن ستخت و       

ين ويژگی را نبايد متان  استتفاده از   اي است. اما انیازمند به مقدمات و معلومات گسترده

 دفتتر قتم،   ت  ار امام خمینیتم و نشر آثتتنظین مؤسسه تاين اثر گرانسنگ شمرد. بنابراي

سازي و آستان نگتاري آن، راهتی بته هتدف پیشتگفته       بر آن شد كه با بازنويسی ، روان

 بگشايد.
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م اين رسالت هاي عقلی معاونت پژوهشی دفتر قم، انجا بدين منظور مديريت انديشه

را از محقق ارجمند و فاضل و نويسنده گرامی حضترت حجتت االستالم و المستلمین     

جواد محدثی خواستار شد و ايشان با كرامت نفس و مناعت طب ، امتر يتاد شتده را بته     

در عتین رستايی و    خوبی به انجام رساندند؛ حفظ معنا، مفاد و مضتمون ستخنان امتام   

منتدي روز افترون   ر حاضر است كه ان شاء اهلل مايه بهتره گیرايی و روانی قلم، ويژگی اث

 اقشار مختلف از آن خواهد بود. 

 .ار كمال تشكر و قدردانی را داريمدر پايان از پديد آورنده بررگو

 و السالم علی عباد اهلل الصالحین

 دفتر قمـ  مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
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 مقدمه

كه از سودمندترين آثار اخالقی اوستت،    حضرت امام خمینی چهل حديثشرح كتاب 

 است.   و سالكان راه تهذيب نفس را به خود جلب كردهمعنا  از ديرباز نظر اهل

هاي اين اثر، غناي محتوا، استناد به آيات و روايات فراوان، طترح مباحتث    از ويژگی

عرفانی و نكتات بتدي  و نظتري در    شمار به دقايق  نظري اخالق و عرفان و اشاراتی بی

وري از اين كتاب دشتوار   مطالعه، بهره  عموم اهل ايكه برجا  آن ولی از ؛مینه استزاين 

است، به ويژه نثر سنگین و ادبیات خاصّ آن و قالب به كار رفته در پردازش مفتاهیم و  

خته كتتابی بتراي عمتوم جتدا ستا     از تبیین نكات و طول و تفصیل برخی مباحث، آن را 

گونه  مند به اين نظر رسید بايد كاري كرد تا اقشار بیشتري به ويژه جوانان عالقه  است، به

 مباحث از آن استفاده كنند. 

 است:    آفرينی و تسهیل اين كتاب سعی شده در باز

  ؛آيد در  ة امروزيها از سبک كهن به شیو بندي ساختار جمله ت

  ؛ین، تلخیص به عمل آيديی از مباحث طوالنی يا سنگها بخشت در 

ستازي   داري به متن اصلی، جايگرين ت با حفظ حداكثري تعبیرات حضرت امام و وفا

 ها و تعبیترات دشتوار و نامتسنوا يتا اصتطالحات فلستفی عرفتانی        واژه نمودنو روان 

 گیرد؛انجام 

 ت از شمار رواياتی كه به عنوان مستندات مباحث در شرح هر حتديث آمتده، كاستته   

  شود؛
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  ؛اقل اكتفا شودبه حدها  ارجاعات و پاورقیدر ت 

ارتبتاط بتوده و   اي هم كه با موضوع اصلی هر حتديث كتم   ت برخی از مطالب حاشیه

جوشش قلم حضرت امام توضیحات را به سوي ديگر كشانده كه در جاي ختود نكتات   

متر رابطته  مندي است، امّا با مخاطبانی كه در اين بازنويسی مدّ نظر بوده، ك نفیس و سود

 كند، در اين نگارش نو حذف شده است.   برقرار می

كه روح حاكم بر اين خالصته، همتان   با توجّه به نكات ياد شده، ضمن تسكید بر اين

استت، لتیكن بتا     امتام راحتل   ةهتاي گرانمايت   هتا و پنتد  و حكمت ل افكاریّاس ةجوهر

و شتكل كنتونی، امكتان    رود در قالتب   امید و انتظار متی  سازي و تسهیل عبارات، فشرده

 عشق پايدارو  باشد و اهل مطالعه فراهم شده  تري از كتاب براي قشر جوان بیش ةاستفاد

ستاز انتس و    زمینته  ،خمینی نظیر امامیها و شخصیت بها و آرماننسل امروز به انديشه

ة در همت « خت  امتام  »ساز گتردد و   آفرين و تاريخ آشنايی بیشتر با اين انسان الهی و موج

 ها و ابعاد، مورد شناخت و پیروي و الگوگیري قرار گیرد.  عرصه

 قم تت جواد محدثی

 ش 6831ارديبهشت 



 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالمین، والصالة والسالم علی محمد وآله
 لی یوم الدین. ولعنة اهلل علی اعدائهم اجمعین

و زنگار شترك و دوبینتی را از لتوح     ؛شنی بخشدل را به نور اخالص رو ةآين !خداوندا

حیترت و ضتاللت   راه سعادت و نجات را به اين بیچارگان بیابان و شاه ؛دل پاك گردان

را از مملكتت   لجهت  بنمايان و ما را به اخالق كريمانه آراسته گتردان، لشتكر شتیطان و   

ن ستاز، متا   جايگريها  آن قلوب ما خارج كن و سپاه علم و حكمت و رحمان را به جاي

را با محبت خود و خاصان درگاهت از اين سراي درگذران و عاقبتت كتار متا را قترين     

 سعادت گردان. 

انديشیدم كه چهل حتديث از احاديتث اهتل بیتت عصتمت و       میبود با خود  مدتی 

آوري كنم و هر يک را به تناسب حال عموم،  از كتب معتبر علماي شیعه جم  طهارت

گیرنتد، شتايد     زبانتان نیتر از آن بهتره   فارسی بنگارم كه فارستی  شرحی دهم و آن را به

نتف ین  عایا  يَ ثاً يَن حی يَمْن َحِفَظ َعَلی اُمَّتیی ربع ی»مشمول حديث شريف نبوي شوم كه فرمود: 
كه بحمداهلل موفتق بته شتروع آن شتدم. از خداونتد      ؛ تا اين«ااً عالمیاً يامة فقينم القيع ثه اهلل 

 لبم.  ط توفیق اتمام را می





 

 

 

 

 

 

 

 جهاد با نفس

 كند: نقل می امام صادق
 مُ اِ يلَییعَ  یَ ِقییعَ وَ  رَ غَ اییاَ  ا ْ ییا الجِ نُ ٍم َقَضیینْ َقییبییاً عِ حَ رْ : مَ نا قییا َ ُ ییجَ ّمییا بَ لَ فیَ  ةً يّ ر َسیی ثَ َ ییعیَ  إّ  الّنبیییّ »

 پیغمبتتر 1؛«سِ فْ الیینیَّ  اییا ُ ا الجاییاُ  ا  بییُرل قییا : جِ َمیی اهللِ  سیین َ ا بَ يیی: لَ يییق. فَ رُ اییاُ  ا  بَیییالجِ 
روهی كه جهاد كوچتک را  گ ري را فرستاد. چون برگشتند، فرمود: آفرين بركلش

تر جهاد بررگ !اي پیغمبر خدا :تر بر آنان ماند. گفتندند و جهاد بررگبه جا آورد
 چیست؟ فرمود: جهاد با نفس.  

*   *   * 

بتدن   ظتاهري و دنیتوي كته    ةاست كه دو نشئه و عتالم دارد: نشتئ   اي انسان اعجوبه

ديگر است. نفس انسان كته از عتالم غیتب و     یباطنی و غیبی كه از عالم ةاوست و نشئ

دارد كه از جهات مختلتف تقستیماتی بتراي آن ذكتر      یمقامات و درجات ،ملكوت است

اند و براي هر قسمتی از مقامات و درجات، جنودي رحمانی و عقالنی كه او را بته   كرده

كنتد و جنتودي شتیطانی كته بته شتقاوت فترا         یسعادت دعوت م سوي ملكوت اعال و

و جهتل  ر كشود و اگر لش خواند. اگر لشكر رحمانی پیروز شود، انسان سعادتمند می می

 گردد.  شیطان غالب آيد، انسان اهل شقاوت می
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جا چون بنا بر اختصار است، بته برختی مقامتات نفتس و وجتوه ستعادت و        در اين

 پردازيم. می« جهاد با نفس»شقاوت آن و كیفیت 

 مقام اول

 :چند فصل وجود دارد ،در اين مقام

 نفس. 1

لک و ظاهر آن است كه انوار غیبی آن آن، منرل مُ ةترين مرتب نفس و پايین ،منرل نخست

و پتا  و در اين بدن محسوا تابیتده و قتواي ظتاهري آن در چشتم و گتوش و دستت       

اگتر ايتن قتوا تحتت     ف نفس استت و  است. اين قوا تحت تصرّ  اعضاي بدن بس  يافته

كوچتد و   از مملكتت وجتود آدمتی متی     ،رحمان و سپاه عقل ركآيد، لش شیطان در ةسلط

تحت نظام عقل و شترع   ،گردد. و اگر قواي نفس و وهم كشور وجود، قلمرو شیطان می

 بندد.  می باشد، سپاه شیطان از مملكت وجود رخت بر

انستان بتر قتواي ظتاهري      ةغلبت در اين مرحلته  اكبر است، جهاد پس جهاد نفس كه 

 است.   از وجود انسان  وجود و بیرون راندن قواي شیطانی

 تفکر. 2

است، يعنی انستان در شتب و    «تفكر»اولین شرط جهاد با نفس و حركت به سوي خدا 

روز اندكی بینديشد كه هدف موالي او از آوردن انسان به اين دنیا و فراهم كردن اسباب 

هتاي   و فرستتادن پیتامبران و كتتاب    ،واي صتحی  و مفیتد  راحتی و دادن بدن سالم و قت 

آيتا   ما بتا آن متوالي قدرتمنتد چیستت؟     ةاست و وظیف  آسمانی و دعوت انبیا چه بوده

 استت؟   هدف، تنها همین حیات حیوانی و شهوانی است، يا مقصود ديگري در كار بوده

كردنتد و   رع دعوت میاين كه انبیا و اولیا و علماي هر ملت، مردم را به قانون عقل و ش

دادند، دشتمن متردم بودنتد يتا صتالح آنتان را مثتل         از شهوات و دنیاي فانی پرهیر می

 !دانستند؟ خودشان نمی



 7   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1برای اعمال خطا 

فهماند كه مقصود از اين بساط، رسیدن به عالم برتري استت   يک لحظه فكر به ما می

: اي انسان به خودش خطاب كند كته گاه  آن حیوانی خودش مقصود نیست. و اين حیاتِ

به خود رحتم   جر حسرت! گرفتی؟  بهرهها كه در پی شهوات رفتی چه  سال نفس شقی!

از پروردگارت شرم كن و قدري در راه اصلی قدم برن كه موجب حیات و سعادت  ،كن

هتاي بستیار كشتیدند،     ابدي است. اندكی در حال گذشتگان تا به امروز بینديش كه رنت  

هتم هتیر راحتتی نديدنتد. از آنتان كته تتو را بته         ولی به راحتی اندكی رسیدند، بعضی 

اند؟ يا چون  خوانند بپرا كه آيا از وض  خودشان راضی می فرامادي شهوات و زندگی 

 خواهند ديگران را هم مبتال كنند؟ گرفتارند، می

آشنا كند. امید است كه اين تفكتر كته    تاز خدايت عاجرانه بخواه كه تو را به وظايف

 است، رهنمون شود. « عرم»است، تو را به سرمنرل ديگري كه  به قصد جهاد با نفس

 عزم. 3

است كه بته گفتتة بعضتی از مشتايخ متا، جتوهرة       « عرم»منرل ديگر پس از تفكر، منرل 

ها به تفتاوت درجتات عترم     انسانیت و میران امتیاز انسان است و تفاوت درجات انسان

تترك كنتد، واجبتات را انجتام      آنان است. مقصود آن است كه تصمیم بگیرد گناهتان را 

دهد، تكالیف فوت شده را جبران كند و ظاهر خود را به صورت انسان عقلی و شترعی  

باشد و در همة كارها بته آن   هاي شرع و رسول اكرم درآورد و ظاهرش مطابق خواسته

 حضرت اقتدا كند.  

عمل بته   ،آنمگر آن كه ابتداي  ،شود بدان كه در معارف الهی، هیر راهی پیموده نمی

شتود و   آداب شريعت است و جر اين راه، هیر يک از اخالق حسنه براي او پیتدا نمتی  

گتردد.   اسرار شريعت براي او آشتكار نمتی   تابد و باطن و نور معرفت الهی بر دلش نمی

عاي آنتان  رساند. پس، ادّ تابش انوار معارف بر دل، او را به رعايت آداب ظاهري هم می

علم باطنی ديگر نیازي بته  از شود، يا پس  رك ظاهر، علم باطنی پیدا میگويند: با ت كه می

 ی باطل و جاهالنه است.  يآداب ظاهري نیست، ادّعا
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عرير! بكوش تا صاحب عرم و اراده شوي، وگرنته در آخترت بته صتورت       پس اي

هاستت. جتر ت بتر     انسان محشور نخواهی شد، چرا كه آن جا محل كشف باطن و نهان

گفتت:   متی متا  كند. استاد معظم  عرم می ربايد و انسان را بی م گوهر عرم را میگناه، كم ك

 گیرد.  ها( بیش از هر چیر، عرم و اراده را از انسان می شنیدن تغنیات )آوازخوانی

از گناهان بپرهیر و عرم هجرت به سوي ختدا كتن و ظتاهر را ظتاهر      !پس اي برادر

را بته درگتاه     ياريت كند و پیامبر و اهل بیتت انسان كن و در اين راه، از او بخواه كه 

 ها نگاهت دارد. خدا شفی  قرار بده تا از لغرشگاه

 محاسبه، مراقبه، مشارطه. 4

 محاسبه است.   و مشارطه، مراقبه اي مجاهد با نفس الزم است،از اموري كه بر

 تصتمیم بگیتري بتر    آن است كه مثالً در آغاز روز، با خود شترط كنتی و   «مشارطه»

كوشد اين كار را ستخت جلتوه دهتد،     خالف فرمودة خدا رفتار نكنی. گرچه شیطان می

 ولی اگر تصمیم بگیري و يک روز تجربه كنی، خواهی ديد كه آسان است.  

بعدي است. در تمام مدت شرط، بايد مواظب باشی كه خالف نكنی  ةمرحل «مراقبه»

شیطان و جنود اوست،  ةوسوسو اگر در دلت افتاد كه مرتكب معصیت شوي، بدانی كه 

ام خالف فرمتان  او را لعن كن و به خدا پناه ببر و به شیطان بگو: من با خود شرط كرده

نكنم. او كه سالیان دراز به من نعمت و صحت و امنیت داده است، اگر تا ابتد  عمل خدا 

ک كته بته يت   نیست آيم. سراوار  ها برنمی يكی از اين نعمت ةاو كنم، از عهدخدمت هم 

شرط جرئی وفا نكنم. اين مراقبت، با هیر يک از كارهاي روزانة تو مثل كستب و ستفر   

 ندارد.  منافات و تحصیل، 

اگر  آن است كه شب از خود حساب بكشی كه آيا به آن شرط وفا كردي؟« محاسبه»

بر اين توفیق خدا را شكر كن و امیدوار به پیشرفت باش، كه كتار فتردا    ،باشی   وفا كرده

و از شتود   عتادي متی  تر خواهد شد. اگر بر اين كار مداومت كنی، برايت آستان و   آسان

 بري.  اطاعت فرمان خدا و ترك گناه، در همین عالم لذت می
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است، لیكن شتیطان و    و بدان كه خداوند، تكلیف بیش از طاقت بر تو واجب نكرده

كته در عمتل بته     دهند. و اگر در محاستبه ديتدي   ر او كار را بر تو سخت جلوه میكلش

اي، از خدا پوزش بخواه و بنا بگذار كه فتردا مردانته بته شترط عمتل       شرط سستی كرده

كنی. باشد كه خدا درهاي توفیق و سعادت را به رويت بگشتايد و بته صتراط مستتقیم،     

 هدايت كند. 

 تذکر. 5

نتی  يعاست،  «تذكر»كند،  يكی از اموري كه انسان را در جهاد با نفس و شیطان ياري می

 .بودن هاي او ياد خدا و نعمتبه 

كه انسان به نعمت دهنده احترام كند. هر چته    در فطرت هر انسان چنین رقم خورده

تر است. مثالً اگر طبیبتی   تر، احترامش الزم غرض تر باشد و نعمت دهنده بی نعمت بررگ

تتر و   احترامش الزم است و اگر از مرگ نجات دهتد، الزم  ،شما را از كوري نجات دهد

و انس گترد آينتد تتا     هاي آشكار و نهان كه خدا به ما عطا كرده، اگر جنّ تر. نعمتبیش

توانند. مثالً اين هتوايی كته شتب و روز از آن استتفاده      را به ما دهند، نمیها  آن يكی از

هاي ديگتر   ماند، نعمت بررگی است. نعمت كنیم كه اگر نباشد هیر حیوانی زنده نمی می

چشم و گوش و ذائقه و المسه، قتواي بتاطنی مثتل خیتال و      ،ت بدنحّالهی همچون ص

كه از او آن  است، بی  وهم و عقل، هر يک مناف  فراوان دارد و همه را خداوند به ما داده

تی بر ما نهد. پیامبران و كتب آسمانی كه فرستاده و راه سعادت و شتقاوت  بخواهیم يا منّ

ايتم ارزانتی   در دنیا و آخرت به آن احتیاج داشته و بهشت و جهنم را نشان داده و هرچه

طاعت و عصتیان متا بته حتال او      ماست و داشته است و امر و نهی او هم به سود خود

و آيتا   انگیترد؟  متی نم را برنعِاحترام بته مُت   ها حسّه به اين نعمتكند. آيا توجّ فرقی نمی

 خیانت به چنین ولی نعمتی رواست؟

است. اگر مردم بته حاكمتان و     كتاب فطرت ما نگاشته شدهاحترام به بررگان نیر در 

تتر   شمارند. كیست كه از خداوند عظیم كنند، چون آنان را بررگ می ثروتمندان احترام می
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يتک   انهايتت، تنهتا بت    هاي شمسی و عوالم بی اين هستی پهناور و منظومه ةباشد، كه هم

 !است؟  او پديد آمده ةاشار

دهتد. اگتر كستی پشتت ستر كستی        فرمتان متی   «حاضر»به نیر، فطرت ما به احترام 

جتا  كند. خداي متعال در همه احترام میسكوت و ر شود، ضكند، همین كه او حا بدگويی

 شود و جهان محضر پروردگار است.   هستی زير نظر او اداره می ةاست و همحاضر 

تی كته  حال به ياد آور كه معصیت چنین بررگی، آن هم در حضور او، آن هم با نعم

بايتد از   ،اي حیتا باشتد   هاگتر ذرّ   !استت   خود او در اختیار تو نهاده است، چقدر زشتت 

هتا و  عظمتت ختدا و نعمتت    خجلت آب شوي و به زمتین فترو روي. پتس اي عريتر!    

هايش را ياد كن و بدان كه در محضر اويی. نافرمانی نكن و بر جنتود شتیطانی    مرحمت

ر كاقامتت لشت   و لشكر او پتاك كتن و محتلّ   غالب شو و مملكت وجودت را از شیطان 

تر، يعنتی جهتاد بتا نفتس     رحمان قرار بده، تا خداوند توفیق دهد در میدان جنگ بررگ

پیروز شوي. جر خدا به كسی امید نداشته باش و بتا زاري و تضترّع، از ختود او يتاري     

 بطلب، تا در اين مجاهده، تو را كمک كند. 

 مقام دوم

 انی در میدان نفسنزاع جنود رحمانی و شیط

ريان كمملكت باطن و ملكتوت، كته لشت   نام نفس انسان، مملكت و مقام ديگري دارد به 

است. نراع لشتكر رحمتانی و شتیطانی در      ظاهر ةتر از مرتبتر و مهمبیشجا  آن نفس در

شود. جهاد نفس در ايتن   ظاهر آشكار می ةآن نراع، در مرحل ةتر است و نتیج باطن عظیم

اگتر كستی در ايتن مرحلته، مغلتوب       .است  ترمهم ،بررگان اخالق و سلوك مرحله، نرد

گتردد،   شود و از شفاعت شتفیعان محتروم متی    لشكر شیطانی شود، براي همیشه تباه می

ها  ظلمت ،ها نگرد و در پی اين غضب الهی، چه عذاب خداوند هم با نظر خشم به او می

 ار سخت و فوق تصور. هايی بسی عذاب ؛ها نصیب او خواهد شد و بدبختی

 تتر مربتوط بته   جهنم و بهشت آمده است، بیش آنچه در قرآن و احاديث، در وصفِ
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استت.    هاي خوب و بد فتراهم شتده   است كه براي جراي عمل «اعمال بهشت و جهنم»

تتر استت و   اي ظريف شده كه اهمیتش بیشاشاره «بهشت و جهنم اخالق» بههم گاهی 

و اين اشارات بتراي اهلتش    «م فراقجهنّ» و «بهشت لقاء»ز ا تر عبارت استاز همه مهم

ها را انكتار كترد   ، آنآگاهیرو نبايد بدون علم و   از اين، بیان شده است نه براي همگان

و باطل دانست. چه بسا اهل اين وادي، براي اين معارف الهی و احوال بهشت و جهتنم  

 رند. خب ادله و مداركی داشته باشند كه ديگران از آن بی

به فكر چاره و راه نجتات بتاش و بته ختداي مهربتان پنتاه ببتر و در         س اي عرير!پ

ملتمسانه از خدا بخواه تا در چنتین جهتادي ياريتت كنتد و مملكتت       ،هاي تاريک شب

اختیتار جنتود   در دل را به دست صاحبش بسپاري، نته   ةوجودت را رحمانی كنی و خان

ت و بهجت و رحمت الهی نصیب تتو گتردد.   سعاد ،اين جهاد نفس ةتا در نتیج ،شیطان

 قابل ذكر است:اين مقام نیر نكاتی  در

 باطنی . قوای1

عتد غیبتی نفتس انستان قتوايی      در باطن و بُ ،خداوند متعال، با قدرت و حكمت خويش

است  «شهويه» و «غضبیه»، «واهمه» از اين قوا، قوةمورد آفريده كه فوايد بسیار دارد. سه 

براي حفظ نوع بشر و ساختن دنیتا  كه وهم و غضب و شهوت ة قو و هر يک از اين سه

 همة ملكات اخالقی خوب و بد انسان است.   ةو آخرت است، سرچشم

لكی و دنیوي دارد و در بهترين تركیب و انسان همان گونه كه در اين دنیا، صورت مُ

هم  ، يک صورت ملكوتی و غیبیدوضعیت آفريده شده و بر مخلوقات ديگر برتري دار

كنتد. اگتر    تاب  ملكوت و اخالق باطنی است و در برزخ و قیامت نمود پیدا متی كه دارد 

اش هتم انستانی استت و اگتر شتهوت و       لق باطنی او انسانی باشد، صورت ملكتوتی خُ

حیوانیت بر باطن او غلبه كند، صورت ملكوتی او هم به شكل حیوان و درنتده خواهتد   

چینتی و  شد، مثل صتفات خدعته، تقلتب، ستخن     بود و اگر وهم و شیطنت بر او حاكم

گشتت. از پیتامبر     ها خواهد غیبت، صورت غیبی و باطنی او هم به شكل يكی از شیطان
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شوند يا بدتر  روايت شده كه بعضی مردم در قیامت به صورت میمون محشور می خدا

 از آن. 

بترزخ   ةلمرگ و آغاز مرح ةهاي مختلف انسانی و حیوانی لحظ معیار در اين صورت

هنگام خروج از بدن با هر ملكه و خصلتی از دنیتا بترود، بتا همتان ملكته       ،است. نفس

بیند. چنتین   گیرد و چشم برزخی او، خود را به صورتی كه هست می صورت آخرتی می

نیست كه صورت افراد در آن عالم مثل اين دنیا باشد. به تعبیر قرآن كريم، بعضی هنگام 

جتواب   كتردي؟   در دنیا چشم داشتم، چرا مرا كتور محشتور   گويند: خدايا من حشر می

يعنی گرچه در دنیا  1.رسد: چون تو آيات ما را فراموش كردي، امروز فراموش شدي می

 از اال كنی و چشم ظاهربین داشتی، ولی باطن تو كور بود، كوري خود را امروز درك می

بترزخ و قیامتت هتم     ا درچشم بصیرت نداشتی. بايد روحت، روح انسانی باشد، تت اوّل 

 صورت انسانی داشته باشی. 

زن، تا بتوانی از اين عتالم، بته    گوش دل باز كن و دامن همت به كمر !پس اي عرير

 صورت انسان بیرون روي تا اهل نجات باشی و سعادت يابی. 

 سازی طبیعت جلوگیری انبیا از رها. 2

و تسلیم عقل و انبیتا گردنتد،    قوّة وهم و غضب و شهوت، اگر از جنود رحمانی باشند 

گردند و اگر رها باشند و از جنود شیطانی شوند و وهم، بر آن  موجب سعادت انسان می

انتد كته بايتد شتهوت و      نگفتته  دو نیرو حاكم باشد، شقاوت آورند. هیر يک از انبیتا 

و عقتل   ةرا گرفت تا در ستاي ها  آن برد، بلكه بايد جلوي  از بینبه كلی ضب و وهم را غ

 كند.   اگر رها باشد، فساد میها  آن قانون الهی انجام وظیفه كنند. هر كدام از

گسیخته رها شود و در پی شهوت رود، دنبتال خواستتة ختود    اگر نفس انسانی عنان

گستیخته باشتد، در پتی    رود، هر چند زنا در خانة كعبه باشتد. و اگتر غضتب، عنتان     می

ن و اولیا باشد. و قوة توهّم اگر شیطانی باشتد،  رود، هرچند كشتن پیامبرا دلخواه خود می
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رود. انبیتاي الهتی بتا كتتب آستمانی و قتوانین ختدايی بتراي          دنبال فساد و افستاد متی  

جلوگیري از رها بودن نفس در طبیعت و مقیّد ساختن آن با قوانین و متوازين عقلتی و   

استت وگرنته    اند. هركس خود را با اين معیارها منطبق ستازد، اهتل نجتات    شرعی آمده

هاي وحشتناك حیوانی در برزخ و قبر و قیامت همتراه او   بدبخت خواهد شد و صورت

 خواهد بود.  

 ضبط خیال. 3

شرط نخست مجاهد با نفس، حفظ طاير خیال است، چون كه مرغ خیال، هر لحظته بتر   

كنتد. انستان    گیترد و انستان را بتدبخت متی     نشیند و دستاوير شیطان قرار می شاخی می

خواهتد پترواز كنتد و در     گذارد هرجا می گیرد و نمی ، زمام خیال را در دست میمجاهد

 هاي فاسد و معصیت و شیطنت برود.  پی خیال

رسد، امتا بتا مراقبتت و مواظبتت آستان       چند در آغاز مشكل به نظر می هر ،اين كار

مدتی از خیال خود مواظبت كن، هر وقتت خواستت در پتی امتر      ،شود. براي تجربه می

خوب متوجه ساز. اگر نتیجه گرفتی ختدا را  يا تی برود، منصرفش كن و به امور مباح پس

اهلل را بتر تتو آستان    التی  و راه ستلوك   دت كنت تبر اين توفیق شكر كن، تا خداوند هداي

 گرداند.  

بدان كه خیاالت و تصورات باطل، از القائات شیطان است تا بر مملكتت بتاطن تتو    

ايد اين اوهام را از خود دور كنتی و ايتن ستنگر مهتم را از     نفوذ كند. تو كه مجاهدي، ب

دست شیطان و سپاه او بگیري. اگر در اين مرحله غالب شدي امیدوار باش و از ختداي  

رار و التماا بخواه كه تو را در غلبه بر اين دشمن نیرومند كه حتی بر انبیا صخويش با ا

دلتت كته    ةغاصتب را از خانت   الهی هم طم  دارد، متدد كنتد، تتا دستت ايتن      يو اولیا

 كوتاه كنی.  ،مخصوص خداست
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 موازنه. 4

عاقل بايد هر يتک  . كند از چیرهايی است كه انسان را در اين سلوك، كمک می «موازنه»

هاي اخالق فاسد و رذايل را كه زايیدة شهوت و غضب و واهمه استت،   از مناف  و زيان

قايسته كنتد و اختیتار شايستته داشتته      با مناف  و مضارّ اخالق حسنه و فضايل نفسانی م

زند و  و حرامی میفجور خته باشد، انسان دست به هر یباشد. شهوت نفس اگر عنان گس

كند. اگر قوة غضب رها باشد، با قهر و غلبه نسبت به هتر   هاي خود را تسمین می خواسته

ی شتیطان  ةتمايالت خويش است، هرچند جهان را به فساد كشد. قوة واهمت   كس در پی

هم اگر مسل  باشد با هر نقشه و نیرنگی در صدد سلطه بر بندگان خداست، هرچند بته  

 يا خانواده يا شهر و مملكتی بیانجامد.   ،بینوا ساختن يک شخص

هاي  اين مناف  و آمال، هرچه باشد در اين دنیا محدود است و از سوي ديگر خواسته

 ةقوي باشد در ايتن عتالم بته همت     ناپذير است. انسان هرچه هم انسان نامحدود و سیري

نتدارد و در دستت او   كته  رسد. انسان همیشته عاشتق چیتري استت      هايش نمی خواسته

نیست. بر فرض هم كه به مقاصد خود برسد، مدت آن كوتاه است. مگر انستان همیشته   

ذائقه و چشتم   ،رود اعضا میو وقتی بهار عمر گذشت، نشاط و نیرو از دل  جوان است؟

شتود.   كتم يتا نتابود متی    هتم،  هتا   تشوند، لذّ ديگر، سست يا بیكار می و گوش و قواي

ت كنتد. پتس متدّ    هاي بتدن ختوب كتار نمتی     آورد و دستگاه امراض مختلف هجوم می

 ناپايدار و اندك است.  ،  وري و لذت بهره

غضتب و  عمر كند و همة بستاط شتهوت و   هم فرض كنیم كسی صد و پنجاه سال 

عاقبتت او پتس از   ی هم برايش پتیش نیايتد،   متیر ناماليشیطنت برايش فراهم باشد و ه

ها، براي زندگی همیشتگی و   از اين لذّت چیست؟ ،گذرد اين مدت اندك كه مثل باد می

كترده   اي ذخیتره براي روز بیچارگی و تنهايی خويش و براي برزخ و قیامت ختود چته   

 ؟  هاي هولناك آن دنیا چه تدبیري انديشیده است و براي دف  آتش است؟

غیبتت ديگتران و... تبتديل بته      ،به مردمبدگويی همة گناهان، مثل خوردن مال يتیم، 

َوَوَجیُ وا َمیا بینتد:   ر متی ضت جتا حا اعمال خود را آنجهنم  جهنمی سوزان خواهد شد و
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َعِمُلنا َحاِضیراً 
اين جهنم اعمال، براي كسانی است كه اهتل معصتیتند. امّتا آنتان كته       1. 

حترص، جتدال، حتبّ متال و جتاه،       ،اند، مثل طمت   ذايل اخالقیداراي ملكة فاسده و ر

هايی كته از بتاطن    عذاب ؛معذب و گرفتارند ،دنیادوستی و... در جهنمی غیر قابل تصور

، ملكتات كند كه دوزخیان از آن گريتران و در وحشتتند. گتاهی ايتن      خودشان ظهور می

گیرد. مثل حسد كته طبتق    یكند، چون ايمان را از انسان م انسان را دچار جهنم ابدي می

طلبتی كته بته    هیرم را. يا حب دنیا و جتاه  ،خورد، آن گونه كه آتش روايات، ايمان را می

شبان حملته   بی ةضررشان بر دين بیش از دو گرگ گرسنه است كه به گل ،تعبیر روايات

ايمان شتود و انستان در حتال     نكنند. و خدا نكند كه سرانجام گناهان، سبب از بین رفت 

 تر است.   تر و سوزانتكه جهنم كافران بسی سخ ،فر بمیردك

هتاي ستختی را كته در روايتات      در خبرهاي انبیا و اولیا دقت كن، عتذاب  اي عرير!

و دعتاي ابتوحمره    صحیفة ستجاديه معصومین و دعاهاي ائمه و مناجات امیرالمؤمنین و 

تی قیامتت و عتذاب   خداوند در آيات قترآن از ستخ  كه آنچه در اشاره شده در نظر آور، 

 ،هاي قیامتت  ه و افسانه نیست. عذابصّقشوخی و  ها جهنم خبر داده، نیک بینديش، اين

هتاي ايتن جهتان     كنی و هرگر قابل قیاا بتا عتذاب   هايی است كه فكر می غیر از عذاب

 نیست. 

 كند:   نقل می به اين مضمون از امام صادقرا مرحوم شیخ صدوق، روايتی 

نشسته بود كه جبرئیل، با رنگی پريده و غمگین بته حضتور وي    روزي پیامبر خدا

اي؟ گفت: يا محمد! چگونه غمگین  آمد. پیامبر پرسید: اي جبرئیل، چرا ناراحت و گرفته

هاي جهنم چیست؟ گفت: خداونتد   هاي جهنم را گذاشتند. پیامبر پرسید: دَم نباشم كه دَم

ا آتش آن سرخ شد، سپس فرمتود تتا   فرمان داد تا آتش برافروختند، هرار سال گذشت ت

افروخته شد هرار سال و سفید شد. پس از آن فرمود تا هرار سال افروختنتد تتا ستیاه و    

هاي زنجیر دراز جهنم بر دنیا گذاشتته شتود، دنیتا از     ظلمانی شد. اگر يک حلقه از حلقه
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، از هتاي دنیتا بچكتد    شود. اگر يک قطره از زقّوم و ضري  آن در آب حرارت آن آب می

اي را بته ستوي   میرند. پیامبر گريست. جبرئیل هم گريست. خدا فرشته تعفّن آن همه می

 1كه گناهی كنید كه به سبب آن عذابتان كنم.آن دو فرستاد كه شما را ايمن ساختم از اين

ن نیر از ضروريات همة اديتان  آامثال اين حديث بسیار است. وجود جهنم و عذاب 

اند. اگر  آن را ديده ةهم اهل مكاشفه و اهل دل در اين عالم نموناست، هم برهان دارد و 

آيتا   ت هم بدهی، بايد سر به بیابان بگذاري. چرا اين همه غفلت و جهالت؟احتمال صحّ

هتا داشتت، متا     ها و زاري آن همه گريه امام سجاد اند؟ما را هم از عذاب، ايمن كرده

كنتیم؟ واي بتر متا و     مه هتک حرمت متی كنیم و در محضر ربوبیت، اين ه چرا حیا نمی

 غفلت ما!

 معالجة مفاسد اخالقی. 5

تا وقت و عمر باقی است و قواي جوانی در اختیار توستت و تتا اختالق     عرير!  هان اي

فاسد بر تو غالب نشده است، بیدار شو و راهی براي فرو نشاندن آتش شهوت و غضب 

 پیدا كن. 

ند، اين است كه هر يک از رذايل اخالقی را كه ا بهترين عالج كه علماي اخالق گفته

در خود ديدي، مدتی مردانه بر خالف آن رفتار كن و از خدا هم كمک بخواه، كته پتس   

اخالقی بتا اهتل    از مدت كمی آن اخالق زشت رف  شود. مثالً يكی از اخالق ناپسند، بد

تش غضتب  خانه، همسايگان و همكاران است كه زايیدة غضب و شهوت است. هرگاه آ

دارد، برخالف نفس گذارد و به ناسراگويی وامی كشد و بناي سوزاندن باطن می شعله می

عاقبت زشت آن را در نظر آور، ماليمت به خرج بده، شیطان را لعن كن و به  ،عمل كن

شود. ولی اگر مطابق میتل   لق زشت عوض میخدا پناه ببر. اگر چندبار چنین كنی، آن خُ

سازد. چه بستا موجتب    كند، هم آخرت را تباه می ين دنیا نابودت میرفتار كنی، هم در ا

انتد: كشتتی    آمیر بگويی. حكیمتان گفتته    قتل كسی شوي، يا در حالت غضب، حرف كفر
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تر است از انسان در حال  است، به نجات نرديک  هاي سخت گرفتار ناخدا كه در موج  بی

 1غضب.

ك كن و در مجالس علمتی كته بحتث    اگر اهل جدال و مراء هستی، مدتی آن را تر 

زمتانی  امید استت پتس از    ،گويد آن را بپذير آيد، وقتی ديدي طرف صحی  می پیش می

 اين رذيله برطرف شود.  

اي از از جمعی از اصحاب روايت شده است كه: ما در حال بحث و جدال در مسسله

فرمتود: پیشتینیان   نرد ما بیرون آمد. به شدت ناراحت شتد و   دين بوديم كه پیامبر خدا

كنتد،   شما با همین خصلت بد هالك شدند، جدال را رها كنید، مؤمن هرگر جتدل نمتی  

گذاريد كه ماية خسارت كامل است، من در قیامتت جتدل كننتده را شتفاعت      جدل را وا

كنم. جدل  كنم. هركس جدال را رها كند من سه خانه در بهشت براي او تضمین می نمی

مترا از آن نهتی فرمتود،     پرستی بتگارم اولین چیري را كه پس از را رها كنید، كه پرورد

 و آن حضرت فرمود: 2مجادله است
ََ اإلقَ يقٌ  حَ بْ عَ  کِملُ ستَ يَ ال » َِ َحّتی مَ يَة ايمان در بنتده بته    3« اَ  ُمِحّقیاً    ََع الِمراَء وإ ْ يَ اِ 

 د. حق با او باش ندهرچ ،رسد مگر آن كه مناقشه و جدل را ترك كند كمال نمی

جويی جريی در بحث كته ثمتري هتم    چه زشت است كه انسان به خاطر يک برتري

محتتروم بمانتتد و متتذاكرة علمتتی را كتته از برتتترين   نتتدارد، از شتتفاعت پیتتامبر اكتترم

هاست، به صورت گناهی بررگ درآورد. انسان بايد يكايک گناهان را از مملكتت   عبادت

 آيد.   خانه خودش میصاحبروح خويش بیرون كند. وقتی غاصب بیرون رفت، 
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 اـری

 فرمود: امام صادق
ِِ  یاَ  ََین  َعِمیَل لِ  َمینْ  ٌک. إنّیهُ رْ اٍء شِ يبِ  ل   ُ » ِِ  وَ لنّیا  یاَ  َناعُیُه َعلَیی   َعِمیَل هللِ  َمینْ اعُیُه َعلَیی النّیا
هر ريايی شرك است. همانا هر كس براي متردم كتار كنتد، پتاداش او بتر       1؛«اهللِ 

 ر كند، پاداش او بر خداست.  اهركه براي خدا كمردم است و 

*   *   * 

 و درجات ریا امعن

هاي پسنديده يا عقايد حتق را بته متردم     آن است كه كسی كارهاي نیک يا خصلت «ريا»

ها منرلت يابد، يا به خوبی و امانت و ديانتت مشتهور   نشان دهد و وانمود كند، تا در دل

 شود. 

 بد:  يا ريا در چند مورد تحقق می

كنتد، تتا بته دينتداري      آن است كه عقايد حق و معارف الهی را اظهار می «مقام اول»

بینم، يا: من به  مؤثر در وجود نمیخدا جر را مشهور شود. مثل اين كه بگويد: من كسی 

كسی جر خدا توكل ندارم. يا با كنايه و اشاره خود را متديّن معرفی كند، كه ايتن شتیوه   
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ايد باطل را از خود نفی كند، چه به صراحت و چه بتا اشتاره، تتا در    تر است. يا عق راي 

 ها موقعیتی پیدا كند. دل

هاي بتد تبترّي    هاي نیكو را اظهار كند، يا از خصلت آن است كه خصلت« مقام دوم»

 شد.  جويد، با همان هدفی كه گفته

اي كه رياي مشهور بین فقهاست، آن است كه عبتادت شترعی يتا كارهت    « مقام سوم»

خوب عقلی را به قصد جلب توجه مردم عمل كند، چه در خود عمتل ريتا كنتد، يتا در     

كه با قصد ريا عملی را ترك كند. اينتک بته شترح    يا آن 1كیفیت و شراي  يا اجراي آن،

 پردازيم.   اين سه مقام و بیان درمان آن به طور اختصار می

 مقام اول

 . شود اين مقام، نكاتی در چند بخش بیان می در

 ریا  زشتی. 1

تتر و عتاقبتش بتدتر و ظلمتتش       رياها سخت ةاصول عقايد و معارف الهی از هم ريا در

دهتد نباشتد، از منتافقین     تر است. صاحب اين ريا، اگر معتقد به چیري كه نشان میبیش

است كه عذابی سخت دارند. و اگر معتقد باشد، ولی براي جلب توجته ديگتران اظهتار    

رود و به جتاي آن ظلمتت كفتر     نیست، ولی نور ايمان از قلب او می كند، هرچند منافق

به شرك خفتی استت   مشرك چند كه در آغاز كار، چنین شخصی هرشود.  میجايگرين 

خواهتد رستید   جا  آن اند(، ولی در نهايت به احاديث، ريا را شرك خفی دانسته در )چون

رود و اين ايمان خیالی كه صتورتی  ايمان از دنیا ب دل را به غیر خدا بسپارد و بی ةكه خان

چتون   ؛مغر است، مورد قبتول ختدا واقت  نشتود     روح و پوستی بی و جسدي بی امعن بی

گیترد و پذيرفتته    یتوجه خداونتد قترار نمت   مورد اعمال قلبی در صورت خالص نبودن، 

گونه كه شترك   منافقین است و همانجملة توان گفت چنین شخصی نیر از  می ،شود نمی

 كه كارش به نفاق بیانجامد.   ست، نفاقش نیر خفی است. واي به حال آناو خفی ا
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 علم غیر از ایمان است .2

انبیتا و كتتب آستمانی و قیامتت، غیتر از       علم به خدا و صفات او و علم به فرشتگان و

هاست. ايمان، يک عمل قلبی و باور درونی است. اگر با برهتان بته چیتري     ايمان به اين

ة كاملش ايمان در مرحل دل تسلیم آن نشود، ايمان حاصل نشده است و كرد، تا علم پیدا

قلتب استت. ممكتن استت      ةعقل است، ولی ايمان بهر ةرسد. علم، بهر می« اطمینان»به 

تی نداشته باشید، ولتی وقتتی حقیقتت    وچشم دل شما بسته باشد و بصیرت ملك ،امروز

 اشته است.  كه به خدا ايمان ند شود انسان معلوم می كشف شود، بر

نشود، انسان بته يكتتايی ختدا      ال اهلل، با قلم عقل بر لوح دل نگاشتهإاله  ال تا حقیقتِ

ايمان قلبی رسید، ديگر كسی را مؤثر در مملكت حتق   ةاگر به مرتب كند و نمی ايمان پیدا

 رود.  جالل و منرلت و شهرت نرد ديگران نمی داند و در پی جاه و نمی

 وخامت ریا. 3

هاي خدا را به ديگران نستبت   گیژكه در عقايد و معارف الهی دچار ريا شده و وياي آن

نتور و   هاي بی آور تبديل كردي، مهیّاي ظلمت دادي و روشنايی دل را به ظلمت وحشت

افتتد و درون را   حیات بتاش، و آتشتی كته بتر دل متی      هاي شفاناپذير و مرگ بی بیماري

اش محرومیتت از   كنتد و نتیجته   ك و كفر میو فطرت توحیدي را دچار شر 1سوزاند می

 شفاعت و خلود در آتش قهر الهی است.  

براي يک خیال باطل و محبوبیت ناچیر و ناپايدار نرد ديگران، خود را  !پس اي عرير

مورد قهر و غضب الهی قرار نده و محبت الهی را با هیر چیتر عتوض نكتن، وگرنته از     

 نخواهد بود.  هیر ثمري جر ندامت ،محبوبیت نرد مردم

 کردن ریا   کن ریشه. 4

 هتم آن را   ،آيتد و عقتل   طبق آنچه در قرآن و حديث است و از برهان و مكاشتفه برمتی  

هتا در   دل ةاشراف دارد و همت  هستی و كائنات، احاطه و ةپذيرد، خداي متعال بر هم می

                                                 
1 .ْفئِِدَة الّتِی تَطّلِعُ عَلَى األ7(: 229همره ) ؛. 
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تصرّف سرانگشت قدرت اوست و هیر كس، حتی صاحب قلب هم جتر بتا اذن الهتی    

 هاي بندگان را جلتب و  توان دل واند در دل تصرّف كند. پس با ريا و سالوا، نمیت نمی

بتازان  و سالوا دكن ه كسی میها را متوجّ هاست، دل جذب كرد. خداوند كه صاحب دل

 شوند.   رياكار، سرانجام رسوا می

یاَ  يَیْرُجینا ِلَقیاَء بَعفیِه فیَ  ةشتريف  ةدر حديثی در ذيل آيت  امام صادق ْليَیْ َمیْل َعَمی ً َفَمیْن ََ
ْْ عِِ َبا َ ال َ اِلحًا وَ  ِر ْْ ِة بَعفِه رَح اً   ُي

 فرمايد: می 1
كته متردم تعتريفش كننتد     بلكه بتراي آن  ،گاهی كسی كار خوبی را نه براي خدا

دهد و دوست دارد كه مردم آن را بشنوند. او بته عبتادت پروردگتارش     انجام می
اي نیست كه كار نیكی را پنهان انجام  شرك ورزيده است. سپس فرمود: هیر بنده

اي نیستت كته    هیر بنده سازد و كه خداوند كار خیر او را آشكار می دهد، مگر آن
كه خداونتد، آن بتدي را   بدي را در نهان انجام دهد و چندي بگذرد، مگر آن كار

   2كند. آشكار می

اي خدا كار كتن،  ها را از خدا بخواه. تو برپس اي عرير! نام نیک و محبوبیت نرد دل

هاي اخروي، در همین دنیا هم به تتو كرامتت و محبوبیتت     خداوند هم عالوه بر كرامت

گرداند. البته اگر بتتوانی بتا مجاهتدت و تتالش،      بخشد و در دو جهان سرافرازت می می

سازي و دل و باطن را براي خدا خالص كنی بهتتر استت.    خود را از اين محبّت هم رها

به عالوه ممكن است انسان را به ريا بكشتاند و   اچیر و زودگذر است، ها ن اين محبوبیت

در دنیا يا در آخرت و در محضر خدا و اولیاي الهی رسوايش سازد. پس به ختاطر يتک   

ها و رضاي الهی را از دست متده و   فايده نرد بندگان، كرامت محبّت جرئی و شهرت بی

 ت ابدي فراهم ستازي، بته ظلمتت شترك    ها زندگی و سعاد توانی با آن اعمالی را كه می

 و نفاق مبدّل مكن و براي خويش حسرت و ندامت و عذاب، فراهم مستاز. بیتدار شتو،   

و پیش از قیامت اعمالت را بسن  و از خودت حساب بكتش و آينتة دل را از شترك و    

                                                 
 . 222(: 21. كهف)1

 . 9، ح 149، ص 1، ج كافی. 2
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دل را  ةنفاق و دورويی پاك كن. نگذار فطرت نورانی تو به ظلمت كفر مبدّل گردد. آينت 

كن تا نور جمال حق در آن جلوه كند آتش محبّت خدا اگر در دل برافروزي، تمتام  پاك 

هتاي   لتذت  ةها را بسوزاند و لذّت ياد خدا چنان در نظترت جلتوه كنتد كته همت      محبّت

حیوانی را بازيچه بدانی. اگر اهل اين مقام هم نیستی، براي شهرت موهتوم چنتد روزه،   

 ها محروم مكن.  و خود را از آن همه كرامت هاي الهی را در آخرت از دست مده نعمت

   دعوت به اخالص .5

نعمت واقعی كرامات بسیاري به ما كرده است. حتی قبل از و ولیحقیقی بدان كه مالک 

ت منّ آمدن ما به اين دنیا، غذاي لطیف و مناسب براي ما فراهم كرده و مربّی دلسوز و بی

نهان براي ما تهیه ديده استت. از متا خواستته     هاي آشكار و گونه نعمتقرار داده و همه

است كه قلب را براي او خالص كنیم، تا خودمان فايده ببريم. اگتر گتوش نكنتیم و بتر     

ايم، البته ظلم به خويش، چون به  خالف فرمان و رضاي او عمل كنیم، ظلم بررگی كرده

. اگتر عتارف   كنتد  رسد و چه موحّد باشیم چه مشرك، براي او فرقی نمتی  او زيانی نمی

از او ايتم و   قی باشیم براي خود هستیم و اگر كافر و مشرك گرديم به خود زيتان زده متّ

 نیاز است.   ما بی  بندگی

نمايانتد و از   زيبا را می اما چون خداوند به ما مهربان است، راه نیک و بد و زشت و

هتاي بتررگ او را    نتم، میتا در اين جهان ماده و طبیعت اين رو، بر ما منّتی عظیم دارد و

بتر  امتت  كنیم. ما هیر منّتی بر خدا و رسول و انبیا نداريم. انبیا، اولیا و علماي  درك نمی

در راه هتدايت و   ما منّت دارند كه راهنماي سعادت و نجات ما از ظلمت و شتقاوتند و 

ا اند تا متا ر  اند و به هر نحوي كوشیده تربیت ما آن همه مشقت و زحمت را تحمّل كرده

اجتر ختود را    كه اجر و مردي از ما بخواهند و پیامبر اكترم آن به سوي بهشت ببرند، بی

گتردد. پتس چته     قرار داده است و نتیجة آن هم به خود ما برمتی « مودّت اهل بیت»تنها 

 منّتی بر او داريم؟ 

ا را راهنمايی كرده باشد بتر  اي م كس كه در مرتبه هر پیامبران، هم علماي دين و هم 
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 فرمايد: توانیم بدهیم. خداوند می و ما پاداش آنان را در اين دنیا نمیدارند ما منّت 

َُْم ِل ِ  َيُمیین  َعلَییْيُ ْم راهللُ  َعلَیی َّ ِإْسیی َمُ ْم عَییلِ  ََُمن یینا قُییْل ال  ،بگتتو 1؛...يَمییا ِ ْ  َهییَ ا

كه خدا بر شما منّت دارد كه شما را اسالم آوردن خود را بر من منّت نگذاريد، بل

 به ايمان هدايت كرده است.  

ها چون  ما اگر در ادعاي ايمان صادق باشیم، باز هم خدا بر ما منّت دارد و ما بیچاره

گتذاريم، در حتالی    گو، عالِم، امام جماعت و... منّت می نداريم، بر مسسلهخبر از حقیقت 

 ريم. خب كه آنان بر ما منّت دارند و ما بی

 مقام دوم

گیترد،   هاي نیک و تبرّي از رذايل اخالقی صورت می در اين مرحله، ريا با اظهار خصلت

 و در اين مقام، چند نكته گفتنی است:   .ه ديگرانبراي جلب توجّ

 زدودن ریا .1

ريا در اين مقام، به شدّت مقام اوّل نیست، ولی ممكن است كار رياكار در اين مقام نیتر  

یجه منجر شود كه در آن مقام بود. در شرح حتديث اوّل گفتتیم كته صتورت     به همان نت

انسان در عالم ملكوت، تاب  ملكات نفس است. ملكات فاضله به انسان صورت انستانی  

دهد. اگر سالک، راه را با قدم نفس حركت كرد، رياضت و سلوك او به سوء عاقبتت   می

كند. اما اگر بتا قتدم    نه اشخاص بروز میگوتر ادعاهاي باطل از اينشود و بیش منتهی می

حق سلوك كرد و خداجو شد، رياضتت او مشتروع استت و خداونتد، او را راهنمتايی      

يَن َجاَهیُ وا ِفينَیا لَنَیْایِ يَینیَُّاْم ُسیبُیَلَناكند و به مقتضاي آية شتريفة   می ِِ َوالّی
كتار او را بته    2

 شود.   سازد و خودي و خودنمايی از او دور می سعادت منتهی می

را به رخ مردم بكشد و نشان دهد، خود كسی كه اخالق نیكو و ملكات فاضله نفس 
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شود كه سلوكش با قدم نفس بوده كه خودخواه و خودپرست شتده استت. بتا     معلوم می

از تا مملكت وجود شتما، پتر    ،توان به خداخواهی و خدابینی رسید خودبینی هرگر نمی

توان اخالق شما را اختالق الهتی    ی است، نمیخواهطلبی و رياستشهرت حبّ نفس و

شمرد. براي قلبی كه منرلگاه شیطان است، حصول معارف الهی و توحید صحی ، محتال  

كه در قلب متؤمن  ها پاك نباشد، جاي حق تعالی نگردد. آن است و تا دل از خودخواهی

 كند، حق تعالی است. در حديث است: تصرّف می
ییيَ  فَ ْيیی َ   هُ ّلبُییقَ يیُ  حمنِ الییرّ  یِ  َ بیَ ْ ییإ نَ يْ عَییی نِ ؤمِ ُب الُمییْلییقیَ » دل متتؤمن میتتان دو انگشتتت  1؛«اءُ َْ

 سازد.  خداوند است و هرگونه كه بخواهد آن را دگرگون می

 داري كند، چته امیتد   ان و جهل در قلب تو تصرف میطپس اگر تو خودپرستی و شی

 كه مورد تجلی حق گردد؟ 

 ترک غیرخدا .2

ت از گوش بیرون كن وخواب غفلت بر خود حترام نمتا.   غفل ةاي عرير! بیدار شو و پنب

در حديث قدسی است كه: اي فرزند آدم! همه چیر را براي تتو آفريتدم و تتو را بتراي     

 2«.یلِ  جْ  کَ تُ قْ لَ خَ وَ  کَ لِ  جْ  اءَ يا شْ  تُ قْ لَ خَ »خودم؛ 

غیور است، ايتن قتدر بته نتاموا     هم تو يكی از نوامیس الهی است. خدا  بتو و قل

مگذار، كه ختدا   خود را به دشمن حق وا بدري روا مدار و قلو پردهدرازي  تالهی دس

استت،  « ینارحم الراحم»هم هست. اگر « رغیو»است، « ستّار»كند. خدا اگر  رسوايت می

چون كه از حتدّ  »ولی  ،پوشاند هست. تا وقتی كه از حدّ نگذري می هم« المعاقبین اشدّ»

 «.  بگذري رسوا كند

آي و به سوي خدا بازگرد كه او پی بهانه است تا رحمتت آرد و   پس قدري به خود

پوشی كند و تو را فضیلت بخشد و تو را مظهر اراده خويش سازد. در حديث است  پرده

اي از سوي خداوند خطاب به آنان رسد، بته ايتن    كه وقتی اهل بهشت قرار گرفتند، نامه
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هرچته را   نتامیرا. متن   ةپاينتد  ةنتد نامیرا، بته ستوي ز   ةپايند ةاز جانب زند»مضمون كه: 

شود، تو را هم امروز چنین  گويم باش، پس موجود می خواهم موجود شود، به او می می

   1.«شود خواهی بشود، امر كن، می قرار دادم كه هرچه را می

 مقام سوم

جلتب   ريا در عمل و عبادت شرعی يا ترك عملی به قصتد ارائته بته متردم و     ،اين مقام

   :آن چند فصل است قلوب است و در

 ریا در عبادات   .1

مردم اهل انجام مناستک   ةچون عمد ؛بدان كه ريا در اين مقام، بیش از موارد ديگر است

به تعبیتر ديگتر، چتون نتوع متردم داراي بهشتت جستمانی و         .اند هاي صوري و عبادت

ردم ريتا و ستالوا را در عمتل مت     ةشود و ريشت  ، شیطان از همین راه وارد میاند اعمالی

ستازد و   كند تا شاخ و برگ پیدا كند و شیطان حسنات را به سیّئات مبدل متی  آبیاري می

خواهنتد بتا آن بته     نتیجه، آنچه را كته متی   كند. در ت وارد جهنم میامردم را از راه عباد

اي  توشته كه جتر اعمتال، ره  آنان شود. پس  وسیله تخريب آن می ،تعمیر آخرت بپردازند

و به كلّی جهنّمتی نشتوند    از دست نرودهم ها  هوشیار باشند تا همین ندارند، بايد بسیار

 و راه بهشت به رويشان بسته نشود. 

 امر ریا دقت در .2

 لافتد كه رياكار، توجه ندارد كه ريا به اعمال او رخنه كترده استت. خیتا    بسیار اتفاق می

نفتس دارد،   كند كارهايش براي خداست، ولی براي شیطان است و چون انسان حبّ می

 پوشاند.   هاي او را می خودخواهی عیب ةپرد

هاستت، گتاهی انستان دچتار ريتا       ترين عبتادت مثالً در تحصیل علم دين كه از مهم
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گردد. مثالً در مجلسی كه علمتا   شود و به خاطر حجاب غلیظ حبّ نفس، متوجه نمی می

ري حل نكترده  كه ديگ و فضال حضور دارند دوست دارد مسسله علمی را چنان حل كند

 و چنان بیان كند كه توجه اهل مجلس را جلب نمايد و از اين جهت خرسند گردد و در

اي دوست دارد طرف را مغلوب و خجل كند و حرف ختود را چته حتق چته      هر مسسله

 خود نوعی احساا غرور كند.   به طرف تحمیل كند و پس از غلبه، در ،باطل

از نظر خداي متعتال   ،كند یان موقعیتی پیدا میكه اگر نرد عالمان و مجلسغافل از اين

آمیرد، مثل رسوا و خوار ستاختن   افتد و اين عمل ريايی، با چندين معصیت ديگر می می

مؤمن، كته هتر كتدام بتراي جهنمتی       مؤمن، آزردن برادر دينی، جسارت و هتک حرمت

 كردن انسان كافی است.  

ه: مقصتود متن روشتن شتدن     ممكن است نفس، دام فريب بگسترد و به تو بگويد ك

حق است. در باطن خويش بپرا: اگر اين حكتم شترعی را    ةحكم شرعی و اظهار كلم

 كترد؟ ممكتن استت بتاز     شدم، به حالم فرقتی نمتی   گفت و من مغلوب می رفیق من می

خواهم بته آن برستم. از ختودت     بگويد: چون اظهار حق، فضیلت و ثواب دارد، من می

اوند در صورت مغلوب شدن به تو بدهد، بتاز هتم طالتب    بپرا: اگر همان ثواب را خد

بحث غالب و به علم و فضل مشهور شتوي، بتدان   در دوست داري  آنی؟ اگر ديدي باز

 مل تو براي حبّ جاه و مقام است.  عكه رياكاري و 

دار اصالح امّت و راهنماي آخرت و طبیتب امتراض درونتی    كه اهل علم و عهدهآن

 عمل نباشد.   عالمان بی اصالح و درمان كند تا ازخود را اوّل  است، بايد

تتر استت. از ايتن    بتیش « امامتت »است و فضیلت « جماعت»يكی از عبادات بررگ، 

با امام جماعتت بیشتتر دشتمنی دارد     ند وكتر نفوذ میجهت شیطان در اين عبادت بیش

شتود و بتا    یها وارد م تا او را از اخالص تهی كند. از اين رو در دل بعضی امام جماعت

بیند فتالن مقتدّا بته     كند. مثالً وقتی می عجب و ريا آن را به قصد مشهور شدن تباه می

كند و گتاهی در   تر میاست، براي جلب دل او خضوع را بیششده نماز جماعت حاضر 

دل خودش هتم بته او    رشود. د كند كه فالنی در جماعت من حاضر می مجالس، ياد می
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نمايد، بته خصتوص اگتر از تجّتار محتترم       هار اخالص به او میكند و اظ ارادت پیدا می

 باشد!

گويد: به مردم بفهمان كته   گذرد. به او می جمعیت هم نمیكم شیطان از امام جماعتِ

خوانم! شتیطان   فقرا و ضعفا نماز می ةمحل ام و در مسجدي كوچک در من از دنیا گذشته

دارد  می دارد و وا است دست برنمیحتی از من و شما هم كه دستمان از جماعت كوتاه 

از دنیا و منرّه  هدشه وارد كنیم و خود را وارستخكه به جماعت مسلمین و امام جماعت 

 كنیم. معرفی طلبی و خودخواهی  از جاه

اوّل  دارد. چتون صتف   شیطان غیر از امام جماعتت، از متسمومین هتم دستت برنمتی     

كنتد ايتن   وادار دهتد تتا آنتان را     ار متی تر هدف قررا بیشاوّل  فضیلت دارد، افراد صف

عمتل ختود را بته     فضیلت خود را به رخ ديگران بكشند و شرك باطن را بروز دهنتد و 

دارد كه نسبت بته صتف اول، بتا كنايته و      می دوزخ بفرستند. افراد صفوف بعد را هم وا

 را از رياي آنان منرّه شمرند.  خود اشاره طعن و بدگويی كنند و 

ک فرد محترم را به خصوص اگر از اهل علم و فضل باشد به صتف  شیطان، گاهی ي

اهل فضلم و نبايد به ايتن شتخص اقتتدا كتنم، ولتی        كهبرد تا بفهماند من با اين آخر می

ام.  در صتف آختر نشستته    ام و ام كته آمتده   چنان از دنیا گذشته و از هواي نفس وارستته 

 كرد!  واهیدمالقات نخاوّل  بعضی از اين اشخاص را هرگر در صف

رود كته گوشتة    كند و سراغ بعضی از منفردين می شیطان، به امام و مسموم اكتفا نمی

كننتد، يعنتی كته هتیر امتامی را عتادل        كرشمه و ناز ستجاده پهتن متی     مسجد، با يک

خواهنتد گرفتتار غیرعتادل شتوند،      چون نمی  دانند و آن قدر مقدّا و محتاطند كه نمی

است و هرجا قلتب   گونه در تصرف شیطان كارهاي ما اينكنند. آري،  ترك جماعت می

ستوزاند و متا را    كند و اعمتال ظتاهري و بتاطنی را متی     جا منرل می يابد، آن اي می تیره

 كند.   جهنّمی می
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 دعوت به اخالص. 3

شو، در هر عملی از نفس خودت حساب بكش تا نیّتت    اي عرير! در كارهاي خود دقیق

كند، يا ستفر   انی. دردش چیست كه اگر از نماز شب سؤال میكار خیري بد او را در هر

هاستت. خیلتی    خواهد بدانند كته او اهتل ايتن    دهد، می رود، صدقة پنهانی می زيارتی می

را با صورت مقدّسی به خوردت ندهد. بايتد از شترّ     مواظب باش تا شیطان، عمل ريايی

چترا شتیطان در متا ايتن قتدر      هاي نفس به خدا پناه برد. اگر ما بنتدة مخلصتیم،    نیرنگ

دستت بته    كتاري نداشتته باشتد و    «بنتدگان مخلتص  »او كه عهد كرده به  ف دارد؟تصر

 1ساحت آنان دراز نكند!

اگر ديدي شیطان با تو سروكار دارد، بدان كه كارهايت از روي اخالص و براي خدا 

وقتتی  ديانت، كه علم و و جمعه و جماعت و  ،نیست واي به حال اهل طاعت و عبادت

ببیننتد.   هاز اهل معاصی كبیره و نامة اعمالشان را ستیا   چشم بگشايند، در آخرت خود را

جهتنم شتود. در احاديتث شتريفه، ريتا را       واي به حال كسی كه با نماز و طاعتش وارد

اند. كسی كه رياست دينی خود و امامتت و تتدريس و تحصتیل و نمتاز و     شرك دانسته

 هتا منرلتت يابتد، بته موجتب اخبتار      دهد تتا در دل   جاماعمال صال  خويش را ريايی ان

شود. كاش اهل معاصی كبیره و متجتاهر بته فستق     ، مشمول آمرزش الهی نمییتب اهل

 ورزيدي! بودي و با ريا به خدا شرك نمی  بودي و موّحد

چیر، چیري  خود پیدا كن و بدان كه شهرت پیش اين مردم نابراي اي چاره اي عرير!

است و مخلوق ضعیف را قدرتی نیستت. بتا     فق  در دستگاه قدا الهی نیست. قدرت،

ثّر فتی الوجتود   ؤال م» كه شده، با قلم عقل در قلب خود بنگار كه  هر زحمت و رياضتی

اوّل  را كه درجتة  «توحید فعلی»خدا نیست.  ثر و كاركنی جرؤ، در عالم وجود، م« اهللاال

را بتر قلتب ختود     « اهللال اله اال» هرِ شريفجايگرين كن و مُ داست، در قلب خو  توحید

تواننتد نفت  و ضترر     كه مردم نمتی   برسان و به او بفهمان «اطمینان»برن و دل را به مقام 
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برسانند و اين تنها به دست خداست. اگر قلبت را تسلیم اين عقیده نمودي، امیتد استت   

 قط  شود.   رسد و ريشة شرك و كفر و نفاق و ريا از قلبت  كارت به انجام

وف و مهربتان بختواه   ئع و نیاز از خداي رها با تضرّدر هر حال، خصوصاً در خلوت

شوي و از همتة    پرستتابین و يككند و يک  به نور توحید و بارقة غیبی هدايت  كه تو را

چیر را ناچیر دانی. بخواه كه اعمتال تتو را ختالص گردانتد. و اگتر        عالم وارهی و همه

و هتوا نمتوده    يضعیف را هم كه عمري را صترف هتو    ، اين بندةداراي حالی شدي

 پیدا كند.  یاست، به دعايی ياد كنی، شايد به دعاي شما راه نجات

مدتی از قلب خود و از اعمال و رفتارت مواظبت كتن و خفايتاي قلبتت را تفتتیش     

شبهة ريا و سالوسی در آن است ترك كتن، هرچنتد عمتل شتريفی       كن، هر عملی را كه

توانی ختالص انجتام دهتی، در نهتان     نمی اشد. اگر ديدي واجبات را به صورت آشكارب

شترك   ثاز لو  كه انجام آشكار آن مستحب است. بكوش تا قلب خود راانجام بده، با آن

 پاك كنی تا مبادا با اين حال، از اين جهان بروي كه امید نجات برايت نباشد.  

 حدیث علوی. 4

 روايت شده است كه فرمود:   المؤمنین راز امیاصول كافی در 
یییُإ إ َ نْ يیَ ع میییاٍل للُمرا یییی:   ثُ ََییی» َِ  وَ َْ  ِحیییب   ر ْ يُ ا  یییاَ  َوحیییَ ُ   و ِسیییُل إ َ کْ يَ ا بَری النّیییا
رياكار سه نشانه دارد: وقتی كه مردم را ببیند، نشتاط دارد   1؛«اُمینبِ ِ  عِ يیمی جَ َمیَ  ِفیحْ يُ 

ستتايش  و دوست دارد در همتة كارهتايش   كند  پیدا می  و وقتی تنهاست كسالت
 شود.

خبتر استت، بتراي آن     چنان مخفی است كته ختود انستان بتی     زشتچون اين گناه  

ختويش را  تا با اين عالمت انسان بته درون ختود آگتاه شتود و     اند، عالمت ذكر فرموده

درمان كند. انسان وقتی تنهاست، مايل به طاعات نیست. اگر هتم بتا زحمتت و از روي    

دهد،  انجام می  عبادتی كند، با حال نیست. ولی وقتی در مسجد و در حضور مردم عادت

                                                 
 .  1 ح ،145ص  ،1، ج كافی .1
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دهد و دوست دارد ركوع و سجودش طتوالنی   با نشاط و سرور و حضور قلب انجام می

آن است كه دام ختود را   تعلنیكو و اجرا و شرايطش درست انجام شود.   و مستحباتش

كند كته چتون در مستجد و بته جماعتت       د میگونه وانموا پهن كرده و ايندّاز راه تق

كه نیكو انجام دادن عمل پیش متردم   كند يابد، يا توجیه می است نشاط می ترثوابش بیش

سرور و   جويند. اين  مستحب است، تا ديگران هم شوق و انگیره پیدا كنند و به او تسسّی

ولی خود را ستالم  دارد و به آن مبتالست،  «ريا» لبی يعنیقنشاط، ريشه در همان مرض 

فكر معالجه نیست. مريضی كه خود را سالم بداند، امید صحت و عالج بته    داند و به می

 او نیست.

دهد و خودنمتايی را بته نتام تتروي       رياكار، معصیت را به صورت عبادت جلوه می

است، چترا نفتس انستان مايتل استت        انجام مستحبات در خلوت بهتر  كهمذهب. با اين

كند، ولی در  گرية بانشاط میبهجت جم ، با نشاط و  كه درآن جا آورد؟ به همیشه علنی

چه  شود؟ شود. چرا خوف خدا در مجام  پیدا می تر نمی  كند چشمش خلوت، هر كار می

 صتد  است كه در شب قدر و در بین چند هرار نفر، آه و ناله و سوز و گداز دارد و  شده

خوانتد و ختم بته ابترويش      قترآن را متی   ءجتر ركعت نماز و دعاي جوشن كبیر و چند  

كنتد، ولتی ده ركعتت نمتاز در خلتوت، او را خستته        آيد و خستگی احساا نمتی  نمی

است، چترا دوستت دارد     اگر كارها براي خدا و خوف از جهنم و شوق بهشت كند؟ می

چگونته از    وشش به دنبال آن است كهگچرا  كند، مردم او را تعريف كنند؟ هر كاري می

ست كه بايتد بكوشتی ختود را از آن رهتا     «ريا» اين همان درخت شوم كنند؟ مدح میاو 

 سازي.

ناگفته نماند كه صفات نفسانی، چه فضايل و چه رذايل، داراي مراتب بسیاري است. 

يک صفت و عمل خوب كه براي مردم كمال است، براي اولیاي الهی نقص است   گاهی

یئات باشد. ريا نیر از اين صفات استت.  ديگر سسنات اين دسته براي دستة ح و چه بسا 

خلوص و وارستگی از همة مراتب آن از مختصات اولیاست و اتصاف متردم عتادي بته    

لحاظ موقعیتی كه دارند نقص نیست و به ايمتان يتا اختالص آنتان       يک مرتبه از آن، به
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ش متردم  حسب سرشت خود، مايلند خیرات آنان پی  عموم مردم به زند. مثالً ضرري نمی

 ظاهر شود، هرچند به اين نیت انجام نداده باشند.  

نريه از مطلتق شترك و اختالص    تاين موجب بطالن عمل يا شرك و نفاق نیست و 

اند كه عبادت ما عبادت احترار استت و    اولیاست. اگر ائمّه فرموده  یةاز مقامات اوّلكامل، 

از مقامتات معمتولی و    1،طم  بهشت يا تترا از جهتنم    فق  براي حبّ خداست، نه به

 گنجد.   واليت است و آنان در عبادات، حاالتی دارند كه در فهم ما نمیاوّل  درجة

كه  شود بین اين دسته از روايات، با حديث امام صادق با بیانی كه شد، روشن می

 فرمايد:   می

اگر كسی كار خیري انجام دهد و ديگران ببینند و او خوشحال شود، عیبتی نتدارد،   »

افتاتی  نم 2«كه به اين نیتت انجتام ندهتد   ن در سرشت هر كس وجود دارد، به شرط آناي

دانتد، در جتاي ديگتر     نیست. در يک جا عالقه بته ستتايش ديگتران را نشتانة ريتا متی      

شمارد. اين به حسب  اشكال می براي ديگران را بی شنیك خوشحالی از آشكار شدن كار

 اختالف مراتب اشخاص است.  

هاي  ست، يعنی رساندن خصلت«ريا» هاي درخت شوم هم از شاخه «هسُمع»بدان كه 

ت و جلب توجه ديگران. از اين رو آن را جداگانه رخوب خود به گوش مردم براي شه

 بحث نكرديم. 
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 عُجب 

پرسیدم از عُجبی كه عمتل را فاستد    رعلی بن سويد گويد: از حضرت موسی بن جعف

 كند. فرمود: می
 نُ ِسیحْ يُ  رنّهُ  بُ سَ حْ يَ وَ  هُ بُ جِ  ْ يیُ ناً  فیَ سَ حَ  را ُ يَ فیَ  هِ َن لِل بِ  ُسنُء َعَملِ يف زَ يیُ  ر ْ   ااَ نیْ بجاٌل؛ مِ ُب  َ لُ جْ ا»

عجتتب را  1؛«الَمیین   هِ يییِه فِ يییی وللفییِه عل ییالَ ُمنَّ َعلَییی اهلِل ََ يَ عّییِه فَیییُ  ِعرَ ْبییال َ  نَ ؤمِ يُییا ر  نَاییُ یین اً. ومِ 
بنتده بتراي او زينتت پیتدا      كه بديِ عمتل  ها اين است يكی از آن ؛درجاتی است

كند كه عمل می  آورد و گمان بیند، پس او را به عجب میكند و آن را نیكو می می
 كه بنتده بته پروردگتار ختود ايمتان     دهد. و از آن جمله است اين نیكو انجام می

گذارد، در حتالی كته از ختدا بتر او منّتت در ايمتان        آورده، پس بر خدا منّت می 
   است.

*   *   * 

ت است از بررگ شمردن و زياد شمردن عمل صال  و مسترور شتدن   ر، عبا«جبعُ»

تقصتیر دانستتن استت. ولتی     از به سبب آن و خود را ختارج    به آن و ناز و عشوه آمدن

و شتكر در برابتر خداونتد و درخواستت       صال  همراه با فروتنتی  لمسرور شدن به عم

 است.تر، عجب نیست و پسنديده توفیق بیش
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قالبی است و گاهی صتاحب خصتلت نیكتو هتم بته      و البته عمل، شامل عمل قلبی  

شود، نه تنها به عمل نیک خود. بايتد دانستت كته عجتب،     می  هاي خود مُعجِب خصلت

جب نسبت بته  يكی عُو معارف حقه است،   يكی عُجب به ايمان ؛درجات و مراتبی دارد

كارهاي نیک. و اينتک توضتی  ايتن      هملكات فاضله و صفات پسنديده، ديگري عجب ب

 ها.مراتب و عالج آن

 مراتب عُجب

در هر يک از درجات ياد شدة عجب، مراتبی است كه برخی واض  و روشن است و با 

توان به آن پی برد و بعضی بسیار دقیق است كته تفتتیش و دقّتت الزم    می  اندك توجهی

 دارد.

ت كه در انستان حتالتی پیتدا شتود كته      آور است آن استر هالكتكه بیشاوّل  مرتبة

ايمان خود را بر ولی نعمت و مالک خويش كه ختداي ستبحان استت منتت بگتذارد و      

و امر بته معتروف و نهتی از منكتر او، يتا از منبتر و         پندارد كه به سبب ارشاد و هدايت

يا اباعبتداهلل   محراب او رونقی براي دين پديد آمده است، از اين رو بر حضرت رسول

بگتذرد، يتا در     منت گذارد، هرچند كه آن را بر زبان نیاورد و تنها بتر دلتش   لحسینا

 ت گذارد.حب و دستگیري از فقرا بر آنان مندادن صدقات واجب و مست

ند نتاز كنتد و ختود را محبتوب و     است كه به خاطر عجب، بر خداو نمرتبة ديگر آ

ود، در دلتش ختود را از آنتان    از اولیاي مقرب خدا يتاد شت    كهب خدا بداند و همینمقر

اهتل  ارشتاد و  عی صوفیان و عارفان مدبشمارد، هرچند بر زبان چیر ديگري اظهار كند. 

 سلوك، بیش از ديگران به اين خطر نرديكند.

مرتبة ديگر آن است كه به سبب ايمان يا ملكات اخالقی يا اعمال نیتک، ختود را از   

و اگتر باليتی بترايش رخ دهتد زبتان بته       ثواب و اجر بدانتد   قّطلبكار و مستح خداوند

در ظتاهر اظهتار رضتايت كنتد، ولتی در بتاطن از كارهتا و          اعتراض گشايد، يا هرچنتد 

كنتد و منتافق را    ات خدا ناراحت باشد كه مثالً چرا خداونتد، متؤمن را مبتتال متی    دّرمق

 سازد. مند می بهره
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صاف و اعمتال نیكتو   ن و اومرتبة ديگر آن است كه به خاطر اصل ايمان و كمال ايما

از  انجام مستتحبات و مواظبتت بتر جمعته و جماعتت و... ختود را        رمات وو ترك مح

ديگران بهتر بشمارد و ديگران را ناچیر و ناقص بداند و به ديدة حقارت به آنتان بنگترد   

كارش به جايی برسد كته كارهتاي نیتک     و در دل يا زبان بندگان خدا را سرزنش كند و

عیتوب ديگتران را ختوب    عیتب پنتدارد،    دار ببیند و خود را پاك و بی ديگران را خدشه

 دريابد و از عیب خويش غافل باشد.  

 عُجب به فساد

ان و صاحبان اخالق ناپستند و گنهكتاران بته جتايی     دگاهی كار اهل كفر و نفاق و ملح

یتد  كه از قهاي زشت و اخالق ناپسند خود افتخار كنند و به خاطر اين كه به كار رسد می

د و اختالق  پندارند و ايمتان و تعبت   آزادند، خود را با شهامت هاو بند اعتقادات و خوبی

و بیچارگی اشتخاص شتمارند و   نفس و ناشی از ضعف  موهوماتاز نیک و عبادات را 

متدح و ستتايش داننتد و     قمستتح خود را بته ختاطر روح آزاد از معتقتدات و شتراي ،     

و نیكتو   هاي زشت ختود را زيبتا   ست، خصلتكه در اين حديث شريف آمده ا همچنان

كتارترين افتراد را كستانی شتمرده كته در زنتدگی دنیتوي        ببینند. قرآن كريم نیتر زيتان  

ِِيَن َضیلَّ َسیْ يُیُاْم ِفیْ اْلَحيَی؛ شمارند دارند، ولی خود را نیكوكار می ثمر هاي بی تالش ِة ن الّی
نْیَيا َوُهْم َيْحَسُبنَ  رنیّ   .1ْن اً ُاْم ُيْحِسُننَ   ُ ال  

ترين خاليقند و طبیبتان روح از درمتان آنتان ناتواننتد و      ترين و بدبخت اينان بیچاره

اثر است، چشم و گوش خود را از هدايت انبیا و برهان حكیمتان و   در آنان بی  نصیحت

شوند. شیطان، گناهتان را در   از عُجب به كفر كشیده می بندند و سرانجام  موعظة علما می

جا كته معاصتی    شوند، تا آن تر مبتال میدهد و به گناهان بررگ جلوه مینظرشان كوچک 

گردد و به كفتر و زندقته گرفتتار     افتد و شريعت خدا در نظرشان خوار می از نظرشان می

 شوند.   می
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 گام به گام شیطانهای  نیرنگ

هاي نفس و شیطان در دل انسان از روي میران و حساب است. به كستی   كیدها و نیرنگ

گويتد   نمتی اوّل  كنتد و از  خداست، تكلیف زنا و قتل نفس نمی اهل تقوا و خوف از كه

بان درگاه ختدا قلمتداد كتن،    مقر ايمان خود را بر خداي خود منت بگذار، يا خود را از

ضمن، كتار بعضتی از     كند كه به مستحبّات و ذكرها مواظبت كند، در بلكه ابتدا وادار می

-گناه   او پاك است و از آنكند كه بحمداهلل آورد و القا می كاران را به نظرش میمعصیت

 گیرد: بدبینی به بندگان خدا و خودپسندي. كار برتر است و دو نتیجه می

بايد به نفس و شیطان گفت: شايد آن مبتال به گنتاه، بته ختاطر بعضتی از صتفات و      

را بته گنتاه   رحمت الهی شود و عاقبتش نیک گردد، شايد خدا او   اعمال خويش مشمول

 جب نشود. مبتال كرده كه دچار عُ

فرمود: كافر را هم در دل مالمت نكنید، شتايد نتور    آبادي میعارف كامل مرحوم شاه

رزنش، شما را بدعاقبت سازد، آنان را لعتن نكنیتد، شتايد    سكند و   فطرتش او را هدايت

 در حال رفتن از دنیا هدايت شده باشند.  

 مفاسد عُجب

 كند.   آور است كه ايمان و عمل انسان را تباه میي، از صفات هالكتعجب و خودپسند

 :به فرمودة امیرالمؤمنین
 در هر كس كه عجب راه يابد، هالك شود.  1؛«کَ لَ ُب هَ َمن َ َخَلُه الُ جْ »

تتر از   فرموده استت: هتیر تنهتايی ترستناك     و در سخنی ديگر پیامبر خدا به علی

 2.عجب نیست

طان پرسید: كدام گناه است كه وقتی انسان مرتكب شود بتر  از شی موسی  حضرت
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گفت: وقتی عُجب و خودپسندي در او راه يابد و عمتل ختويش را    شوي؟ او مسلّ  می

 1بررگ و گناهش را كوچک شمارد.

 كشاند.   گاه كه عجب در دل ريشه دواند، كار انسان را به شرك و كفر و باالتر از آن میآن

چک شمردن گناهان است و در نتیجه در صدد اصالح نفس و يكی از مفاسد آن، كو

 شود.   هاي خود می پردة ضخیم خودپسندي مان  ديدن بدي  ترك گناه نیست، چون

از كنتد و ختود را    از مفاسد ديگرش آن است كه انسان بر خود و اعمالش تكیه متی 

 جر و ثواب دهد. داند كه به او ا بیند، بلكه خدا را ملرم می نیاز می خداوند متعال بی

 شمارد.   نگرد و اعمال آنان را ناچیر می ه ديدة حقارت میبديگر آنكه به بندگان خدا 

زيرا فرد خودپسند چون خويشتن را كامتل   ،كند ا وادار میيكه انسان را به رديگر آن

 آيد.  می گري بربیند، در صدد جلوهمی  و اعمالش را قابل

 شود. ر میكه موجب تكبديگر آن

بايد دانست اين صفت رذيله، ريشة رذايل ديگر است، رذايلتی كته هتر كتدام بتراي      

در  انسان كافی است. كسی كته ايتن رذايتل را درستت بشناستد،       هالكت و عذاب ابدي

آيد تا ختداي نخواستته    صفت ناپسند بر می  اصالح نفس و پاك كردن خود از اينصدد 

فضل پروردگار نپندارد  نیاز از خود را بیبا اين صفت زشت به عالم ديگر منتقل نشود و 

گیري خدا در حساب قیامت او نشتود، چتون اگتر پروردگتار     و در نتیجه گرفتار سخت

 يابد.  به عدل خويش با بندگان رفتار كند نه به فضلش، هیر كس نجات نمی  خواهدب

ار اند كه با آنان به فضل خويش رفتت پیوسته از درگاه خدا خواسته ائمة معصومین

عمر را به عبتادت و تستبی  و حمتد ختدا      ةدانستند اگر هم چون میكند نه به عدلش. 

چیتري   شتوانند به جا آورند. هیر موجودي از خود بگذرانند، شكر نعمت خدا را نمی

اي از كمال اوست، پس چته   سايه  ندارد و حیات و علم و قدرت و كماالت ديگر همه

خداينتد، جمتال و جتالل حتق را     ه رف بت فروشی است؟ امامتان چتون عتا   جاي كمال
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 يابند.   را می و عجر خود صشناسند و نق می

معاصی،  ةگرفته و پرد ما بیچارگان كه حجاب جهل و غفلت و خودپسندي ما را فرا

حجاب غفلت و خودپسندي بر دل و چشم و گوش و عقل ما آويخته استت، در مقابتل   

اي ختود، استتقالل قتائلیم. جهتل و     كنتیم و بتر   سلطنت قاهر پروردگار، عرض اندام می

هاست. چشم معارف متا   ها و كدورت نادانی اسباب اين همه بدبختی ما و ابتال به ظلمت

 جاست و در صدد اصالح نیستیم. ها اين مصیبت ةكور و دل ما مرده است. ريش

معتارف   اي از انتوار  بهره آشنا ساز و به ما توفیق عطا كن و با وظايف خود !خداوندا

در  را توحیتد  ةمباركت  ةنصیب دل متا بگتردان و نواقصتمان را نشتانمان ده و كلمت      خود

 كن و حبّ نفس و حبّ دنیا را از دل ما بیرون ساز.  هاي سخت و سیاه ما وارد دل

 منشأ عُجب، حبّ نفس

حبّ نفس دارد، اعمال كتوچكش بته    نفس است. چون انسان سرشتِ حبّعجب  ةريش

كارهتاي   دانتد و  مستحقّ ثنا و ستايش متی را خود ها  آن آيد و به سبب نظرش بررگ می

تتر ديگتران اهمیتتی    بتررگ  و بته كارهتاي بهتتر و    كند زشتش در نظرش نیكو جلوه می

بین استت و بتا يتک عمتل      نسبت به خويش خوش نسبت به ديگران بدبین و ،دهد نمی

 پندارد. كوچک، خود را طلبكار خدا می

تگوست، به شما بگويد: شتما تمتام عمتر را چته     كه راس يک سؤال: اگر پیامبر اكرم

و  معصیت كنید يا طاعت، در پی عبادت باشید يا شهوات، در وض  شما تتسثیري نتدارد  

اهل نجات و بهشت هستید، آيا بتاز هتم اهتل عبتادت و تترك شتهوات        هر صورت در

كته  كنیتد؟ و بتا ايتن    خواهید بود؟ آيا باز هم لذّات نفسانی را براي رضاي خدا ترك می

رويتد؟ يتا ستراغ     كند، باز هم سراغ مستحبّات و جمعه و جماعات متی  نتیجه فرقی نمی

 رويد؟   هاي دل می خواسته

اگر  گیريم كه كارهاي ما براي لذّات نفسانی و براي شكم و شهوت است و نتیجه می

تر است و نمازمان هم براي رسیدن بته حوريتان   نیم، براي لذّت بررگكلذّتی را ترك می
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هتا، بتراي    به اخالق نیک و پرهیتر از بتدي   تی است نه قرب به حق! و آراستن خودبهش

هتاي   هاي بهشتی و سكونت در قصترهاي بهشتت و پوشتیدن جامته     تكیه زدن بر تخت

حرير و رسیدن به آرزوهاي نفسانی است و براي ارضاي خودخواهی است، چرا به خدا 

ک كتارگر روزمترد چیستت؟ اگتر     دانیم؟ فرق ما با يت  هیم و پرستش حق میدنسبت می

و رستیدن   شمارند، براي آن است كه براي نفس خود گناه می گونه عبادات راعارفان اين

حضتر  شرمانه چنتدين دروغ در م  در هر عبادت، بیگاه  آن به شهوات است نه قرب خدا.

گذاريم و چون اخالص در آن نیست، به شرك  ت هم میگويیم و من خدا و فرشتگان می

شود. نمازي كه براي رسیدن به آمال دنیتا يتا آرزوهتاي آخترت باشتد، چته        مینرديک 

 شود.   تحقّ عذاب میسم ،ارتباطی با خدا دارد؟ بیچاره انسان كه با همین نماز

با همین طلبكتاري و عُجتب، عتذابی ديگتر      دانی و اي عرير! چرا خود را طلبكار می

برد نه با اعمالتت.   تو را به بهشت میترحّم  و كنی؟ خداوند با تفضّل براي خود تهیه می

 كاران نیست. عبادات ما كمتر از گند معصیت گنه اگر ورق برگردد و عدل پیش آيد، گندِ

كتاران را متژده   : خداوند به حضرت داود فرمود: اي داود! گنهپیامبر خدا ةبه فرمود

ان را بترسانم؟ قدهم و صديبشارت كاران را گفت: چگونه گنه .ان را بترسانقيبده و صد

گذرم. صديقان را هم بتیم   درمی  پذيرم و از گناهكاران مژده بده كه من توبهفرمود: به گنه

اي نیستت كته او را بتراي     بده كه از اعمالشان عُجب نداشته باشند، چرا كته هتیر بنتده   

 1كه هالك گردد. حساب به پا دارم مگر آن

گويیم؟ با ايتن   هالكند، من و تو چه می پس وقتی صديقان كه از گناه پاكند، در حسابْ

همه اعمال ريايی كه داريم. با اين حساب، اگر باز هم جاي نتاز و غمتره و عُجتب استت،     

 توبه كن.   پس از هر عبادتی استغفار و ،بكن و اگر جاي خجلت و سرافكندگی است

َْ َوجَّْایُت وَ گتويی:   قبل از ورود به نماز، متی  ايستی و آيا وقتی به نماز می ِِ  لِ  ْجِای لّی
ََ َفَطَر السََّمَناِل َوا  ها و زمین است؟ آيتا   آيا روي دلت به سوي آفريدگار آسمان ...ْب
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مرگت بتراي خداستت؟ آيتا     تسلیمی و از شرك، خالصی؟ آيا نماز و عبادت و حیات و

گان بلكته  ، ولی بتراي بنتد  َلِمينَ اَببف اْلَ ی   اْلَحْمیُ  هللِ آور نیست كه در نماز بگويی  شرم

َْ َنْسیَتِ ينُ  :دشمنان خدا ستايش كنی؟ بگويی َْ نَیْ بُیُ  َوِإيَّیا ولی از غیر ختدا يتاري    ،ِإيَّا

روي،  ختدا كته متی    ةبراي حوري و شكم عبادت كنتی؟ آيتا بته زيتارت خانت      بطلبی و

كنتی   مظلومان عراداري می دبراي سیّآيا خانه است يا ديگري؟ مقصودت خدا و صاحب

 ؟ تآرزوهاي خود ن به آمال ويا براي رسید

گتذارد يتک عمتل ختالص      هاي نفس و شیطان دقیق شو. او نمی اي برادر! در نیرنگ

كته بتا ايتن     ندكانجام دهی و همین اعمال ناخالص را هم به سرمنرل برسانی. كاري می

رسی نه بته حتورالعین، بلكته گرفتتار      رود. نه به خدا می جا، اعمالت به باد فنا  عُجب بی

دستت شكستته و    و یده و سرسعبادات پو نی با اين اعمال وكمی خیالشوي.  ب میعذا

 شوي؟   كنی، يا از محبّین و محبوبین می آمیخته به ريا، حقّی بر خداي متعال پیدا می

اي كته   خبر از حال محبّان و آتش دل آنان! اي غافل از سوز مخلصان! پنداشته اي بی

، مثتل  و مناجات امتام ستجاد   از امیرالمؤمنیناعمال آنان هم مثل من و توست؟ نم

نماز و مناجات من و توست و براي حورالعین و گالبی و انار، آن همته نالته و ستوز و    

امیرالمتؤمنین را  « اهلل  اال  الته  ال»و بخواهند يتک   بشر جم  شوند ةگداز داشتند؟ اگر هم

 ! توانند  بگويند، نمی

 عاي حبّ خدا مكن.  اي عرير! اين قدر الف خدا مرن و اد

مقتدا! اي گرفتتاران    صوفی! اي حكیم و مجاهد! اي فقیته و متؤمن و   اي عارف و

و ناز نكنیتد. از دل ختود    هگمان نباشید و عشوهاي نفس! اين قدر به خودتان خوش دام

 ةها چیست؟ عملی كه بتر فترض، همت    جبخواه است؟ اين عُودبپرسید كه خداجو يا خ

شتهوت باشتد، چته     ريا، و براي رسیدن بته شتكم و   بی و و شرايطش درست باشد اجرا

 خجالت بكشد. ها  آن ارزشی دارد؟ بايد انسان از

ها  آن گان را از شرّ شیطان و نفس اماره و مكايدارچیبريم. ما ب به تو پناه می !خداوندا

 و خاندان او.  ما. به حقّ محمدرحفظ ف



 

 

 

 

 

 

 

 رـبـک

الحتاد   برگشتِ از حق و ةترين درج ترين و پايین ستاز پ حكیم گويد: از امام صادق

 پرسیدم، فرمود:
 آن است.  ةدرج ينتر بر، پايینك 1؛« ُ نا ْ ر رَ بیْ الکِ   ّ إ»

*   *   * 

، حالتی نفسانی است كه انسان بررگی كند و به ديگران بررگی فروشد. اعمتال  «كبر»

 آن بته عُجتب   ةريشت  و استت « رتكبت »شتود   متی  و آثاري كه به سبب آن از انسان صادر

الی ديتد، حتالتی بته او    مت ك گردد، زيرا عُجب خودپسندي است. كسی كه در خود می بر

پنتدارد، ختود را    بالد و چون ديگران را فاقد آن كمتال متی   دهد كه به خود می دست می

فروشد و اين همان كبر است. انستان ختودبین،    بیند و به آنان بررگی می برتر از آنان می

چتون خودپستندي لبريتر شتد،      گتردد و  خودپستند متی   ،شود و خودخواه خودخواه می

 ورزد.  میتكبر خودفروشی و 

و فضتايل، حتدّ و مترز     ه كمتاالت چت رذايل و  ةبدان كه صفات نفسانی، چه در جنب

مترز و   و چه بسا با هم مخلوط شود و از اين رو گاهی در بیان حدّ و بسیار دقیقی دارد
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آيد. ولی به هر حال بايد به وجدان خويش مراجعه كنتیم   اختالف پیش میها  آن تعريف

 یم. نتراشی رها شويم و از اصل مقصد نماو از مفهوم

 كبر هم مثل عُجب، درجاتی دارد:

كفر و عقايتد   ةايمان و عقايد حق است، در مقابلش كبر به واسط ةيكی كبر به واسط

 باطل. 

ايتل  ذر ةكبر بته واستط   ل آنمقاب راخالق و صفات نیک است، د ةيكی كبر به واسط

 اخالقی است.  

گناهتان و   ةاست، در مقابلش كبر به واسطصال  ت و اعمال اعباد ةيكی كبر به واسط

 كارهاي بد است.  

امور بیرونی است، مثل حسب و نسب  ةشود، كبر به واسط مطرح میجا  اين آنچه در

 پردازيم.  الج آن میچند فصل به بعضی از مفاسد كبر و ع طی .و مال و مقام و رياست

 درجات کبر

 كبر به اعتبار ديگر درجاتی دارد: 

 ؛اول: كبر به خداي متعال

 ؛دوم: كبر به انبیا و اولیا

 ؛كبر به اوامر خداي متعالسوم: 

 بندگان خدا.  بر بر كچهارم: 

اهتل كفتر و    در تتر استت و   كننتده  تتر و هتالك   كبر به خداي متعال از همه زشت .6

 شود.   یدا میمدعیان الوهیت پ

و قترآن از آن خبتر داده    هآنان بسیار اتفاق افتتاد  كبر بر انبیا و اولیا، در زمان خود .2

 گفتند: آيا به بشري مثل خودمان ايمان آوريم؟  است كه آن متكبران می

، چتون  كننتد  متی شود. متثالً حت  را تترك     اهل گناه پیدا می كبر به اوامر خدا در .8

خواننتد، چتون    داننتد. نمتاز نمتی    روا نمی عمال ديگر را بر خودپوشیدن لباا احرام و ا
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دانند. گاهی هتم در اهتل عبتادات و اهتل علتم پیتدا        سجده را با مقام خود مناسب نمی

د، تتدريس  نت پذير تر نمی پايینيا گويند، حرف حق را از مثل خود  شود، مثالً اذان نمی می

-دهند يتا پتیش   درا نمیكم ةبراي عدّدانند،  علمی يا كتابی را با شسن خود مناسب نمی

رضتاي ختدا در آن    چنتد رپذيرنتد، ه  ي براي تعداد اندك يا مسجد كوچک را نمتی زامن

 باشد.  

خصوص اگر نسبت ه تر است، بكبر بر بندگان خدا از همه بدتر و مفاسدش بیش .4

در  كننتد و  به علماي دين و دانشمندان باشد. به خاطر اين كبر، بتا فقترا مجالستت نمتی    

 طبقتات  ةافتنتد. ايتن تكبتر در همت     راه رفتتن از ديگتران جلتو متی    و مجالس و محافل 

 رواج دارد. 

 سبب اصلی تکبر  

م كمتال را تتوه   گردد كه انسان در خود به اين برمیها  آن ةهم .كبر، اسباب بسیاري دارد

رفتان  كند و به خاطر آن خود را برتر و ديگران را ناقص پندارد. مثالً بعضی از علماي ع

دانند، حكما و فالسفه و فقها را سطحی و  كه خود را اهل معارف و شهود و اهل دل می

اهلل  نگرنتد و دم از فنتاي فتی    تحقیتر متی   ةپندارند و به بندگان خدا بته ديتد   ظاهربین می

بته مظتاهر جتالل و    كه اگر اهل معارف باشند و عرفان را چشیده باشتند،  زنند، با آن می

انتد، دم از عرفتان    اين بیچارگان به مقام ايمتان هتم نرستیده    .ورزند ر نمیجمال خدا تكب

شمرند، بته ستايرين    زنند. يا بعضی از حكما كه خود را اهل برهان و علم و يقین می می

آورنتد و بتا    علتم بته حستاب نمتی     وكنند و علوم ديگر را جر حقارت نگاه می به چشم

كه اگر حكمت داشتند، به اقتضتاي آن   كنند، در حالی ديگران با نخوت و تكبر رفتار می

كه در وصاياي لقمان حكتیم بته فرزنتدش    گونه  آن كردند، با مردم مغرورانه برخورد نمی

   1آمده است.
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شوند كه به مردم، علمتا و   پیدا میكسانی   و تهذيب باطن همتصوف ان مدعیمیان در 

دانند و چتون دستشتان    خودشان و مريدانشان را اهل هالك می غیرِ زنند و فقها طعنه می

ب هتم  در میان اهل فقه و حديث و طالدانند.  از علوم، خالی است، دانش را سدّ راه می

خود را مستحق هرگونه اكرام  فروشند و شوند كه به مردم كبر می گاهی كسانی يافت می

گويند، مردم چون و چرا نكنند و فق  خود  هرچه كه می واهندخ دانند و می و احترام می

كته علتم و   كننتد، بتا آن   دانند و علوم ديگر را نسنجیده نفی متی  اهل علم و نجات می را

 .دانتد  كند و شريعت اسالم، حرمت مسلمان را واجب می ديانت از چنین رفتاري من  می

 شتود و  رياضتی، طبیعتی، تكبرفروشتی يافتت متی      ،در علماي ساير علوم هم مثل طتب 

اهل آن به ديد تحقیر نگاه كننتد،   بهند و نارزش دا دانشمندان اين علوم، ساير علوم را بی

گمان كنند علم همان است كه پیش اوست، از اين رو هم در ظاهر، هم در قلب به مردم 

 كنند.   كبرفروشی می

و نمتوده  غیر از اهل علم، بعضی از اهل عبادات هم دچار كبر شده، مردم را تحقیتر  

 عمتل ختود را مهتم   مل هم كه صحبت شود، دانند و از ع میآنان و علما را اهل نجات ن

كه اگر اهل عبادت حقیقی و اخالص باشند بايد عملشان اصالحشان كنتد  دانند، با آن می

به شیطان نرديتک كنتد نمتاز    انسان را و از كبر و عُجب باز دارد. نمازي كه كبر آورد و 

 نیست. 

را فاقتد آن دانستتن    در خود و ديگري یكبر، ديدنِ كمال ةنیر، ريش در غیر اين موارد

مثل كسی كه داراي حسب و نسب يا جمال و زيبايی يا پیروان و شاگردان است،  ،است

فروشتند،   كبر متی ديگران نیر به  دسكند. حتی صاحبان اخالق فا تكبر میها  آنبر فاقدان 

 پندارند! چون آنچه را دارند، نوعی كمال می

 خبیثته در  ةكنند، ولی چون اين شجر و بدان كه صاحبان كبر، گاهی آن را اظهار نمی

گردنتد، بتروز    شتوند و غضتبناك متی    دلشان ريشه دارد، وقتی از حال طبیعی خارج متی 

كنند و گاهی چنتان   كشند و به آن افتخار می كند و آن كمال موهوم خود را به رخ می  می

كنند،  نا نمیآثار بیرونی آن اعتبه كنند و  كه كبر خود را آشكار می دشون عنان گسیخته می
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دهنتد،   راه نمتی  افتند، فقرا را به مجلس خود مثالً در مجالس، در ورود و خروج جلو می

ستؤال و جتواب، كبتر     وكتردن  دهنتد، در راه رفتتن و نگتاه     براي خود حريم قرار متی 

 ورزند.   می

 مفاسد کبر

 آيد. بسیاري از آن پديد می صفت زشت كبر، هم خودش داراي مفاسد است، هم مفاسد

دارد و كینه  هاي دنیوي و اخروي باز می كبر، انسان را از كماالت ظاهري و باطنی و بهره

و  دارد كه با او تكبر ورزنتد  وامی اندازد و مردم را آفريند و انسان را از چشم مردم می می

 تحقیرش كنند. 

اگتر فتروتن شتدي احترامتت      .كه تو داري، ديگران هم دارند یاي عرير! همان نفس

و اگتر نتواننتد، در دلشتان و     كننتد  اگر تكبر ورزيدي، اگر بتوانند ختوارت متی   .كنند  می

خواستتار احتترام و بررگتی     شوي. دل مردم را با تواض  فت  كن. اگر چشمشان ذلیل می

آخرت هتم   هستی، باز هم راهش تواض  با مردم است، نه تكبّر. به عالوه، اين صفت در

: متكبران در قیامت همچون مورچگان ضتعیف،  ادقامام ص ةسازد. به فرمود خوار می

سخن ديگر آن حضترت استت كته: از     در 1پايمال مردمند، تا خدا از حساب فارغ شود.

كستی كته در آن بتا ختدا      عظمت و كبر بپرهیريد، چرا كه بررگی مخصوص خداست و

م اگتر  دانت  نمتی  2كند.  شكند و روز قیامت ذلیلش می هم میرمنازعه كند، خداوند او را د

هتاي آخترت و هتم     افتد؟ زيترا هتم نعمتت    كسی را ذلیل كند، به چه حالی می خداوند

ران دوزخ استت و كبتر، مركتب    بگنجد. عاقبتِ كار متك عذاب و ذلتش در تصور ما نمی

ل است كه هتر  قن از پیامبر اكرم دوزخیان است و متكبر، روي بهشت را نخواهد ديد و

 در حديث صحی  استت كته در   شود و د بهشت نمیاي كبر باشد، وار كس در دلش ذره

است و چتون از شتدت گرمتا بته     « سَقَر»ران است كه نامش يک وادي براي متكبجهنم 
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كه نَفس بكشد، و چون نفس بكشد جهتنم را بته    دهد شكايت كند، خدا اذن می خداوند

   1كشد. آتش می

ت و هم شتد  چونتوانیم درك كنیم،  ت حرارت آتش آخرت را در اين عالم نمیشد

ادراك حرارت، اين عوامتل   ةو ادراك، هم وسیل نكمال حرارت مختلف است، هم حس

در آن عالم در كمال قدرت و قوّت است و به همین ختاطر، متا    در دنیا ضعیف است و

بینیم و صداهاي عجیب و غريب برزخیتان و   را هم نمیجهنم  امروز مالئكه و بهشت و

كنتد، ولتی آيتات و     درك نمتی  راجتا   آن هم حترارت ما  حسشنويم،  هم نمی قیامت را

 روايات، پر از اين مطالب است. 

 اارتباط نفتس بت  . و از طرفی هم را نداردآتش  ل حرارتدر اين دنیا تحمبدن انسان 

سرد همراه با مواد بیرونی غیتر   ةآتش دنیا هم آتش افسرد .بدن در اين دنیا ضعیف است

خل  است و اگر بر انسان احاطه يابد، بیش  بی خالص است. ولی آتش جهنّم، خالص و

ولی خداوند قادر در قیامت اين بتدن را  سوزاند.  از سطوح، قلب و روح و قوا را هم می

ماند و ذوب  فرمايد كه در آن آتش جهنم همیشه باقی می دهد و خلق می طوري قرار می

 بتل ادراك نیستت و  از نَفَس آن بسوزد، براي ما قاجهنم  ر آتشی كهتصوپس، شود.  نمی

 شد.  ران گرفتار چنان دوزخی خواهندمتكب

 موجبات کبر

بیند، گمتان   را در خود می یظرفیتی انسان است. همین كه كماليكی از موجبات كبر، كم

كه اگر خوب بنگرد، خواهد ديتد آنچته    اي است، در صورتی داراي مقام و مرتبه ندكمی

 ست، يا در مقابل كماالت ديگران ارزشی ندارد. را كمال پنداشته است، يا اصالً كمال نی

آنتان را   نگترد و  عرفان خود به ديگران به چشم حقارت می ةمثالً عارفی كه به واسط

ق و رفريتب و پترز  الحات دلطجر يک دسته مفهومات و اص ،گويد قشري و ظاهري می
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طتی بته   راهند، چه دارد؟ اين الفاظ و اصطالحات، رب سد برق كه همه حجاب حقايق و

استت  عملی علوم الهی، علوم  .صفات ندارد معارف الهی و خداشناسی و علم به اسما و

 ايتم كته ايتن اصتطالحات در دل     ديده نه فق  دانستن اصطالحات و مفاهیم. بسیاري را

 نكرده بلكه اثر عكس داشته است.   اثرها  آن

و جر ختدا همته    كند صفات خدا می و گاه اسمااي عرير! عرفان الهی، قلب را تجلّی

گتاه شتیطان   خودت كترده و منترل  جمال برد. پس چرا قلب تو را محو  چیر را از دل می

 ساخته و بندگان خدا را در نظر تو حقیر و پست نموده است؟!

چه اثري در  ببین از معارف چه داري و یاي كه در پی مفاهیمی و از حقايق، گمراه

رياضی و  مكانیک و علوم طبیعی و وهیست  بینی؟ شايد علم موسیقی و میها  آن خود از

عرفتان  هتا   آن طتور كته  تر يا همدوش آن باشد. همتان  از علم تو دقیقها  آن اصطالحات

ثمر استت.   مفاهیم اسیر است، بی ةپرد تو هم تا در حجاب اصطالحات و آورد، علم نمی

هد، ولتی  دمی ، زيرا علوم طبیعی و رياضی نتیجه خود راندبهترها  آن توان گفت بلكه می

دهد و از اين اصطالحات راهی به حقتايق و   عكس می ةنتیجه است، يا نتیج علم شما بی

 شويد.   ر میتكبو بريد و گرفتار افتخار  معارف نمی

ام، جمعارفی كته تیرگتی دل را بیفرايتد معتارف نیستت. واي بتر معتارفی كته ستران         

آدم  است. او به پدر تو صاحبش را وارث شیطان كند، چون كبر از اخالق خاص شیطان

كنتی و   زادگتان كبتر متی   آدم و آدمتی  ةو مطرود درگاه حق شد، تتو بته همت    كبر ورزيد

 مطرودي.  

حكیم است و نسبت خود را  رجا حال علوم ديگر را هم بفهم. حكیم هم اگاز همین

شتود، ولتی آن    رود و وارستته متی   فهمد، كبر از دل او بیترون متی   با خالق و مخلوق می

شتمارد، گتاهی    ف به صفات خدا متی گاهی خود را متصطالب اين اصطالحات،  ةارچبی

و ختود را برختوردار از كتتاب و حكمتت      نتد ك پیتامبران قلمتداد متی    ةرا در زمتر  خود

خبر و هراران مرحله از آن دور است. حكیم  حالی كه قلبش از حكمت بی پندارد، در می

مايد: حكیم آن است كه بدن براي او چون فر می« میرداماد»متسلّه و فیلسوف بررگ اسالم 
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گويیم!  چه می گويد و ما لباا باشد، هر وقت اراده كند، بتواند آن را رها كند. او چه می

مفهوم و اصطالح به خود  او از حكمت چه فهمیده و ما چه فهمیديم! پس تو كه با چند

 .و كمی قابلیت استی ظرفیت ی از كمفروش می به مردم كبر بالی و می

داند و در مسند تصتوّف قترار گرفتته،     آن بیچاره كه خود را مرشد و هادي مردم می

تر است. اصطالحات اين دو دسته را به سرقت برده  حالش از اين دو بدتر و نازش بیش

و سر و صورتی به متاع بازار خود داده و دل بندگان خدا را از حق منصرف ساخته و به 

اي از اصتطالحات جتاذب را بته     واج بازار خود، پارهخود مجذوب كرده است و براي ر

حالتت  ، «شتاه  محبوبعلی»يا « شاه مجذوبعلی»خورد عوام بیچاره داده و خیال كرده با لفظ 

 هد!د دست می جذبه و حب

اي طالبِ دنیا و دزدِ مفاهیم! كار تو هم اين قتدر كبتر و افتختار نتدارد كته ختود را       

 دانی.   عیب، خود را مرشد خاليق و منجی امّت میدانی و با اين همه  داراي مقام می

حديث و ساير علوم شترعی نیتر، در مقتام علتم بتیش از يتک دستته         فقه و ةتو طلب

دانی. اگر ايتن علتوم كته همته      علم اصول و حديث به كار رفته نمی اصطالحات كه در

رد، كتار  اخالقی و عملی به بتار آو  مربوط به عمل است، تو را اصالح نكند، بلكه مفاسد

فايده  هاي بی و نراعی تر است. اين مفاهیم عَرَض تر و ناچیر تو از علماي ساير علوم پست

و  هتا تتو را هتدايت نكنتد     ندارد. خدا شاهد است اگر ايتن علتم  تكبر اين قدر ابتهاج و 

ها  ها از آن بهتر است، چون آن شغل ترين شغل مفاسد اخالقی را از تو دور نسازد، پست

و وزر جتر   ،ارهچت تتر استت و تتو بی   ش كما نیوي و اخرويدو مفاسد  ي دارددنیو ةنتیج

هتم   داري، پتس علتم تتو    بري و جر اعمال ناهنجار، حاصلی بر نمی اي نمی وبال، نتیجه

د دانستتن چنتد اصتطالح، ختود را عتالم و ديگتران را جاهتل        ولی به مجرر ندارد، تكب

ها، جا و راه را بر  و در مجالس و راه گستري دانی و بال فرشتگان را زير پاي خود می می

 كنی.  بندگان خدا تنگ می

مال و منتال و حَشَتم و طايفته     تر، كسی است كه به تر و كوچک پستها  اين ةاز هم

اخالق و آداب انسانی دور و دستش از علتوم و معتارف تهتی     ةر كند. بیچاره از همتكب
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تكبتر  فالن است، به مردم  است، ولی چون لباسش پشم گوسفند است و پدرش فالن و

ها، بته   كماالت و زيبايی ةهم كند! چه فكر كوچک و قلب تنگ و تاريكی دارد كه از می

مقامات انسانی به مقام حیوانی قناعت كرده استت   ةكاله و قبا قان  شده و از هم لباا و

بتا او   دنیايی از او باالتر باشد، چنان ةاست كه اگر كسی يک رتب قدر پست و نااليقو آن

 است.   ا موالي خودبكند كه گويی بنده  رفتار می

قابلیتت استت و    كوچكی افق فكتر و پستتی حتد   ر، پس يكی از عوامل نیرومند تكب

دارد و  كند و به عُجب و كبر وامتی  آنچه كمال نیست يا كمالِ اليق نیست، در او تسثیر می

 شود.   تر پیدا مییشامور در او ب تر باشد، اينهرچه خودخواهی و دنیادوستی بیش

 تکبر  عالج 

دل را از اين تیرگتی   ةاكنون كه مفاسد كبر را دانستی به فكر درمان باش و بكوش تا آين

 پاك كنی. 

هاي دنیتا چشتم و    دنیادوستی در دلت ريشه ندوانیده و جلوه اگر روح قوي داري و

اگتر در ايتن    هاي علمی است و دلت را پر نكرده است، همان فصل پیشین بهترين عالج

. در حاالت خود فكر كن شايد دلت بیدار شود. تو در آغاز، هتیر نبتودي   ، مرحله نیستی

اي  تتو صتورتِ جستمی و عنصتري داد، نطفته      خدا اراده كرد تا تو را به وجود آورد، به

بودي كه از صُلب پدر در رحم مادر قرار گرفتی، به صتورت عَلقته و مضتغه درآمتدي.     

بهره  كماالت و ادراكات بی ةدانستی و از هم خون بود. چیري نمیجنینی، غذايت  دورانِ

ولی چنتان   ،آمدن به دنیا شدي ةتدري  آماده داد و ب بودي. خداوند به تو قابلیت حیات

توانستی قدرت و حیات و جوانی و جمال ختود را حفتظ كنتی و     ضعیف بودي كه نمی

بهتره از كمتال    جودي عاجر و بیمو .آورد، آن را دف  كنی آفتی به تو روي  اگر مرض و

 بودي. 

عريرم، جر خودت كسی را نديدي و آنچه را ديدي خوب نشتناختی. ختودت را بتا    

و شتهر را بتا كشتورت و كشتورت را بتا      كتن  هرچه داري نسبت به شهر خود مقايسه 
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شمسی و كرات ديگتر،   ةزمین و زمین را با منظوم ةكشورها را با كر ةممالک ديگر و هم

ستیاراتش بته    ةمتا بتا همت    كه خورشتید  يهاي ديگر شمسی را با منظومه ةوممنظ ةو هم

يكی از آن سیارات است و آنچه تاكنون كشف شده است چندين میلیون كهكشان  ةانداز

 تترين شمسی است كه كوچتک ة است كه در اين كهكشان نرديک، چندين میلیون منظوم

جستم  عوالم از   همهها  اين تر است. نیتر و نورابررگ ها برابر از خورشید ما میلیونها  آن

 آيتد و در  م ماوراي طبیعت، چیري به حساب نمیاجسام در مقابل عالَعوالم  ةاست. هم

ون حیات متن و توستت   ئاز شها  اين ةاست كه در فكر بشر نگنجد و هم عوالمی جا  آن

 در اين عالم هستی. 

قتواي تتو    ةكه هم كند ، امر میق گیرد كه تو را از اين دنیا ببردخدا تعل ةو چون اراد

وجتودت مختتل    ةايستتند و كارخانت   گذارند و ادراكات تتو از كتار متی    رو به ضعف می

شتوي كته پتس از     شود و جمادي می توانت از تو گرفته میو شود و چشم و گوش  می

 ةشتوند و پتس از متدتی همت     ات گريران می و از قیافهآزرده روز، مردم از تعفّن تو  چند

شود. مال و منال و شوكت تو هم كه حالش معلتوم   راي تو از هم متالشی میاج اعضا و

 است.  

در چه حتالی ختواهی بتود،     داند اما برزخ تو، اگر اصالح نشده از دنیا بروي خدا می

از ديدن و شنیدن آن ناتوان است و ظلمت و وحشت و حالتی كه ادراكات اهل اين دنیا 

اي از عذاب قیامت است و طبتق بعضتی    ، كه نمونهعذاب قبر .فشار قبر، بسیار هراسناك

! حالتت  استت  داند چه عذابی از دامن شفیعان هم كوتاه است. خدا می روايات، دست ما

 هتا و  روز حقتايق و كشتف نهتان   بُت  تر استت آن روز، روز  ما در قیامت بسیار وحشتناك

 اخالق و روز حساب و مؤاخذه است.   م اعمال وتجس

م فق  آتش آن نیست. عذاب جهناز قیامت است معلوم است. م كه بعد اما حال جهن

شود كه اگتر هتر يتک از     می ات باز بینی چشم و گوش و به رويجهنم  دري هولناك از

 شوند.   می  اين درها به اين عالم باز شود، همه هالك

 ة، همت  گذاشتته  وجتود  ةپس كسی كه آغازش از عدم است و از وقتی پتا بته عرصت   
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تتر و   جیت  فآور و دنیا و برزخ و آخرتش هر يتک از ديگتري    التحاالتش زشت و خج

 د؟  لبا و به كدام كمال و جمال می كند ر میبه چه چیر تكبرسواتر است، 

تر استت،   تر و عقلش ناقصتكبر از نهايت جهل و نادانی است و هر كه جهلش بیش

استت.   تتر  تر است، متواض  تر و روحش بررگش بیشمهركه عل تر است وكبرش بیش

-بتا آن  .تر است متواض  ،تر است و بررگ تربیش  كه علم و روحش از همه خدا  رسول

ها بشر غلبه كرد  اش چنان بود كه بر میلیون وحی الهی بود و قدرت روحی كه علم او از

عادات جاهلیت را زدود و دايره نبوت به وجود او ختم شد و سلطان دنیتا و آخترت    و

تر بود، دوست نداشت اصحاب بته احتترام او   خدا از همه بیش بندگان بود، تواضعش با

و بتر   ختورد  نشست، روي زمین غتذا متی   شد پايین می خیرند، وارد مجلسی كه می به پا

  1نشینم. خورم و می اي هستم و مثل بندگان می فرمود: من بنده نشست و می زمین می

بنتدگان ختدا در جتاي     پاالن سوار شود و بتا  دوست داشت بر االغ بی پیغمبر خدا

كارهاي خانه با اهتل خانته    پايین غذا بخورد و با دو دست خود به فقرا غذا دهد. او در

دوشتید و جامته و كفتش ختود را      گوسفندان را می  كرد، به دست مباركش مشاركت می

ستاخت، بتا فقترا همنشتینی       كترد و خمیتر متی    دوخت و با خادم خود گندم آسیا می می

كته عتالوه بتر    آن بررگوار استت، بتا آن   ةها سیره متواضعان و باالتر از اينها  كرد، اين می

 مقامات معنوي حكومت ظاهري او نیر به كمال بود. 

 او اقتدا كرده بود.  ةنیر به آن حضرت و سیر طالب  بن ابی علی 

اش را آنتان داشتتند و    پس اي عرير! اگر تكبر به كمال معنوي است، باالترين مرتبته 

همته بتود.    در عین حال تواضعشان بیش از ،رياست و حكومت است، دارا بودند اگر به

جهل است و تواض ، مولود علم و معرفتت. ننتگ جهتل را از     ةپس بدان كه تكبر، زايید

انبیا شو و با خداي ختود در رداي كبريتاي او منازعته     تف به صفمتتصخود دور كن، 

 و شده، به رو در آتش خواهد افتاد. او منازعه كند مقهور غضب ا امكن كه هر كه ب
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اصالح نفس برآمدي، راه عملی آن نیر آسان است و تنهتا راه غلبته بتر    در صدد  اگر

هاست. بتراي ستركوبی نفتس، راهتی     نفس امّاره و شیطان، رفتار كردن برخالف میل آن

ه علمتی و عملتی كت    ةبهتر از رفتار متواضعانه نیست. در هر مرتبه از علم و اهل هر رشت

باشی، مدتی برخالف میل نفسانی عمل كن و در نتاي  دنیايی و آخرتتی بینتديش، امیتد    

ختالف آن رفتتار    مجلس بنشینی، بتر در صدر  خواست دلت می بگیري، اگر است نتیجه

ختاك مالیتده، بتا فقترا      ركن، اگر همنشینی با مساكین برايت سخت بود، دماغ نفس را ب

داراي  اگر نفس با تو بحث كند كه: تو. مراح كن شو، سفرغذا شو، هممجالست كن، هم

گونه رفتارهتا و نشستتن   مقامی و براي حفظ شريعت بايد مقام خود را حفظ كنی و اين

دام شتیطان و  هتا   ايتن  كاهد، بدان كه در پايین مجلس و مراح با زيردستان مقام تو را می

آن بود كه ديدي. من در با آن مقامی كه داشت، رفتارش  نیرنگ نفس است. پیامبر اكرم

نشین را داشتند، شیعه ةكه رياست يک مملكت يا منطقام با آن زمان خود علمايی را ديده

بود. استاد معظم حاج شیخ عبدالكريم حائري يردي  آنان همچون پیامبر خدا ةولی سیر

 او آن بود كته  ةعهده داشت، ولی سیر بر 6800تا  6841مرجعیت تامّه شیعه را از سال 

نشستت و بتا طتالب     شتد، روي زمتین متی    غذا متی سفره و همبا نوكر و خادم خود هم

، بعتد از مغترب بتدون    اشتكرد. اواخر عمر كه كسالت د هاي عجیب و غريب می مراح

زد. ايتن   متی كوچته قتدم    مختصري دور سرش پیچیده و گیوه به پا كرده در ةردا، پارچ

زد. غیر از او علماي محتترم قتم    اي نمی طمهافرود و به مقامش ل شیوه بر محبوبیت او می

انجتام  تراشد نداشتند، كارهاي منرل را  بودند كه اين قیودي را كه شیطان شما برايتان می

 باال و پايین مجلس برايشان يكسان بود.  آوردند و ، براي خانه آب میدادند می

كنتد.   ک نمتی انسان را كوچت  طالب ابی   بن و علی  پیامبر اكرمصفت به هرحال، 

هوشیار بود كه در اين مخالفت با نفس هم فريب دام نفس را نختوري، چتون    ولی بايد

هتا طتوري در    بینتی بعضتی   گسترد تا از راه ديگر تو را زمین برند. مثالً می گاهی دام می

ولی تواضت    ،از اين است رنشینند كه به حاضران بفهمانند مقام من باالت پايین مجلس می

 اندازد تا بگويد براي تواض  بتود!  ی را كه خودش بر او مقدم است، جلو میكردم! يا كس
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افرايتد. اگتر بتا     هاي نفس است كه رياكاري و سالوسی را هم بر كبر متی  از نیرنگها  اين

صفات نفس قابل  ةشود. هم قصد خالص وارد میدان جهاد نفس شوي، نفس اصالح می

شود. بايد به فكر اصتالح   میآسان  رودلش زحمت دارد، پس از ولیكن اواصالح است، 

مستافر استت    یو بیداري است. بايد فهمید كه هر انسان« يقظه»نفس افتاد، اولین گام هم 

هتاي ختود انستان استت و مركتب ايتن ستفر         راه، خصتلت  ةخواهد. توش می  توشهو ره

ت مردانه است. ايمان و صفات نیتک، ايتن   همباريک و لغرنده،  ةپرخوف و خطر و جاد

در آتتش   و توانتد بگتذرد   كند. هر كس سستی كند از اين صتراط نمتی   راه را روشن می

نشیند. كسی كته نتوانتد از ايتن صتراط بگتذرد، از صتراط        افتد و به خاك مذلت می می

 آخرت نیر نتواند گذشت.  

هولنتاك نجتات    ةجهل را پاره كن و خود را از اين ورط ةاي عرير! همت كن و پرد

 بده. 

ه يگانه سالک اين راه و راهنماي حقیقی است، در مستجد فريتاد   ك حضرت علی

 شنیدند: هاي مسجد می زد، به طوري كه همسايه می
براي سفر آخرت مهیتا شتويد، كته     1؛ِ«ليیعِالّرحِ  مْ کُ يِفی یَ ن ِ نُی  ْ قَ فیَ    اهللُ  مُ کُ مَ حِ وا بَ ّازُ جَ ََ »

 اند. میان شما نداي كوچ سرداده

ی و تقواي قلب و عمل صتال  و صتفاي بتاطن و    و هیر تجهیري جر كماالت نفسان

 افتد.   عیب بودن، مفید نمی بی

ها با آتتش توبته و    یبر فرض كه اهل ايمان ناقص صوري باشی، بايد از اين ناخالص

وب كتردن آن بتا آتتش پشتیمانی، ختالص      ذعتتاب و   ةندامت و گذاشتن نفس در كور

هتا ايتن اصتالح طتول      و قترن  كنند عذاب الهی ذوب می ةشوي، وگرنه قلبت را در كور

ت و اختیتار داري ختودت را اصتالح كتن و ايتن      قتوّ  كشد. پس تا عمر و جوانی و می

ختودت  اي، صفت شتیطان را از   زادهها را زير پا بگذار. تو آدمی اعتبارات و جاه و شرف

                                                 
 . 245  ، خطبةالبالغه نه  .1



 چهل حدیث امام خمینیبرکرانة شرح    10

تر دور كن. شیطان با همین صفت از درگاه خدا طرد شد، ممكن است به اين رذيله بیش

عارف و عامی و عالم و جاهل را به آن آلوده كند و روز قیامتت بگويتد:    هد واهمیت د

و ملعتون شتدم، چترا    مطرود خاطر تكبر به پدر تو ه مگر انبیا به تو خبر ندادند كه من ب

ها، گرفتار سرزنش شیطان هتم   بر عذابعالوه خود را گرفتار اين رذيله كردي. آن وقت 

 شوي.   می

 بر  حسد، مبدأ تک

كند، مثالً فقیتر بته غنتی، جاهتل بته       ر میكمال به داراي كمال تكب ی فرد بیه گاهبدان ك

شود. انسانی كه فاقد كمال است، چتون   ر میة تكبجب، ريشگاهی حسد نیر مثل عُ .عالم

كنتد. گتاهی    كند و او را تحقیر می ورزد و تكبر می در ديگري ببیند به آن حسد می آن را

كشد، به اين بهانه كته   ر میشود و آنان را به تكب پیدا میلم در بعضی از اهل ع تاين صف

آن  تواض  نسبت به اغنیا خوب نیست. درحالی كه میان تواض  براي غناي اغنیتا و غیتر  

دارد. ايتن همتان    طلبتی انستان را بته تواضت  وامتی      فرق است. گاهی دنیادوستی و جتاه 

ان را به فروتنی و احتترام  تواض ، انس لقِچاپلوسی است كه از رذايل است. گاهی هم خُ

آاليش و روحش پاك است.  دارد و غنی و فقیر برايش مطرح نیست و تواضعش بی وامی

كس را به فراخور حالش بايد احترام  اين تواض  براي فقرا و اغنیا هم خوب است و هر

نسبت به صاحبان جاه و شرف نه بدان جهت كه متملّتق   كرد. ولی اين تحقیر و تكبر تو

داري و لذا اگر به تو احترام كننتد، برايشتان فتروتن     بلكه براي آن است كه حسد نیستی

اي جر پناه بتردن بته    هاي نفس به قدري دقیق است كه چاره شوي. به هر حال، حیله می

 خدا نیست. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حسادت

چنتین نقتل    كند كه آن حضترت از پیتامبر ختدا    روايت می داود رقّی از امام صادق

 فرمود:
َِ  َ ُسیحْ ال ََ  را َ ْمیعِ  ا اعینَ يَ : را َ مْ عِ  ی عنِ نسَ مُ ّل لِ جَ ّز وَ عَ  اهللُ  ا َ قَ »  نْ ِمی مْ اُ تیُ ْيیا آَیَ ی َمیلَیعَ  ّ  النیا
 ا   مییی  َ یی َ نِ ٌإ لِ سییاخِ   َ إّ  الحاِسیی  فَییکَ َسییفْ نیَ  هُ ْ ییتبِ ال َُ وَ  کَ إلییی  لِیی کَ ْيیینیَ يیْ ّ ّ  عَ ُمییال ََ ی وَ لِ ْضییفَ 
ختتداي  1؛«نّیییمِ  سَ يْ لَییوَ  نییهُ مِ  سییتُ لَ فیَ  کَ ِلِ َ یی  کُ يَیی نْ َمیی  ی وَ بییاعِ  نَ يْ عَییی تُ مْ َسییی الّییِی قَ مِ ْسییقِ لِ 

به متردم   بر آنچه از فضل خود !بن عمران فرمود: اي پسر عمران  متعال به موسی
دادم حسد نورز و چشمانت را به سوي آن خیره مكن و نفس خود را در پی آن 

گانم تقستیم  نفرست، زيرا حسود، بر نعمتم غضبناك استت و از آنچته میتان بنتد    
گردان است و هر كه چنین باشتد، متن از او نیستتم، او هتم از متن       ام روي كرده

 نیست. 

*   *   * 

م از آن آرزوي سلب كمال و نعمتتی متتوه   حالتی نفسانی است كه صاحب ،«حسد»

 .يا نه و چه بخواهد به خودش برسد يا نهباشد ديگري را دارد، چه خودش آن را داشته 

كنتد   است، چون صاحب غبطه، نعمتی را كه در ديگري تتوهم متی  « غبطه»و اين غیر از 
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 كه میل زوال آن را از او داشته باشد. خواهد، بدون آن براي خود هم می

براي آن است كه آنچه حسود، آرزوي زوال آن « ممتوه» كه گفتیم كمال و نعمتِاين

يل هم باشد، ولی او خیتال  را از ديگري دارد، واقعاً كمال و نعمت نیست، چه بسا از رذا

دانند و اگر كسی چنتین باشتد بته او     كند كمال است. مثالً بعضی خونريري را كمال می

می( و مايل به زوال يگري نعمتی ديد )چه واقعی يا توهبرند. شخصی كه در د می حسد

 است. « حسود»آن بود، 

ارد. در به حسب حالِ محسود يا حسود يا ختود حستد، اقستام و درجتاتی د     حسد، 

ال و مقتام  نمورد محسود، مثالً به كماالت عقلی و صفات نیک يا اعمال صال  يا مال و م

يتا  گیرد،  برند. به حسب حال حسود، حسد او يا از عداوت سرچشمه می كسی حسد می

ت و ضعف و استباب مختلتف و   به حسب خود حسد و شدر و خوف و جر آن از تكب

 ةارد. در چند فصل به مفاسد و عالج آن به انتداز آثار گوناگونش درجات و تقسیماتی د

 پردازيم.   مقدور می

 بعضی از موجبات حسد

گردد كه كسی خود را ذلیتل ببینتد،    به آن برمی ها آن ةحسد، اسباب بسیاري دارد و عمد

ديتد كته در    یچنان كه اگر انسان در خود كمالديد. هم بر عكس كبر كه خود را برتر می

 كنتد، اگتر ديگتري را كامتل ديتد، در      تكبتر متی   به او سركشی وديگري نیست، نسبت 

اثتر آن میتل بته زوال     كند و تولید می آيد و حسد انكسار پديد می خودش حالت ذلت و

نعمت و كمال از ديگري است. بعضی از جمله عالمه مجلسی اسباب حسد را در هفت 

 اند:   چیر منحصر كرده

   .اول: عداوت

او  نتد و كمیتكبر نعمتی كه دارد بر او  ةبه واسط كه محسود يعنی پندارد ،دوم: تعرّز

 فخر او را نداشته باشد. و طاقت كبر 



 17   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

اين جر با زوال نعمت  به صاحب نعمت تكبر كند و خواهد سوم: كبر، كه حسود می

 ممكن نشود. 

خداونتد از  كه شخصی آن همه نعمتت دارد.  ب، يعنی تعجب كند از اينتعجچهارم: 

كردند تعجب می ،1أنُؤْمِنُ لِبَشَرَیْنِ مِثْلِنَا گفتند: دهد كه می میخبر ه هاي گذشت تام

 ورزيدند.   رسالت برسد و حسد می ةكه چگونه كسی كه مثل خود آنان است به مرتب

يعنی بترسد كه صاحب نعمت با آنچه دارد، براي او در راه رسیدن بته   ،پنجم: خوف

 هايش مراحمت ايجاد كند.   خواسته

كته كستی    اين در جايی است كه رياست او مبتنی بر اين باشتد  ،: حبّ رياستششم

 در نعمت همتاي او نباشد.  

   2هفتم: خبث طینت )بدسرشتی(.

 گردد به خوار ديدن خود.  برمیها  ة ايننويسنده، هم ةولی به عقید

 بعضی از مفاسد حسد

مفاسد فراوان ديگر از هاي قلبی و  هاي مهلکِ قلبی است و بیماري حسد يكی از بیماري

 فرموده است: آيد. مفاسد آن بسیار است. امام صادق آن پديد می
جتب و  آفت دين عبارت استت از: حستد، عُ   3؛«رُ ْخیالفَ وَ  بُ ْجیال ُ وَ   ُ سَ الحَ  نِ يال  ةُ آفَ »

 فخر.

 فرموده است:   و امام باقر
 4؛«بَ طَییالحَ  ابُ النّی لُ أُ یا ََ َمیی َ   میا َ يُل اإلأُ یيَ لَ   َ َسییإّ  الحَ وَ  ّفیرُ کَ يُ ٍة فیَ بَ أّی عیا ِ أَی عِییيَیلَ  لَ إّ  الّرُجی»

همانا حسد، ايمان  و شود و آمرزيده می شود همانا مرد، هر لغرشی را مرتكب می
 خورد. رم را میهیكه آتش، گونه  آن خورد، را می
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سازد و ايتن   گاه حق می ايمان نوري الهی است كه دل را تجلی، دلیل آن روشن است

ند و با آن تنگی و تاريكی كه در اثتر  كموجودات می ةتر از هم را وسی  نور معنوي قلب

 يد ناسازگار است.  آپست براي دل پیش می تاين صف

آشتكار   وجتود  ةزشت، دل را فراگیرد و تنگ كند، آثتار آن در همت   توقتی اين صف

ستازد و   عبتوا متی   شود، دل را محرون و افسرده، سینه را گرفته و تنگ و چهره را می

اوصاف معنوي و ظاهري مؤمن با آثتار ناشتی    ةكند. هم نور ايمان را در دل خاموش می

از حسد منافات دارد. مؤمن خوشبین به ختدا و راضتی بته تقستیمات او میتان بنتدگان       

است، حسود غضبناك و رويگردان از خدا و تقديرات اوستت. متؤمن، بتدي مؤمنتان را     

بترعكس آن استت. متؤمن، مغلتوب      حستود دارد، ولتی   ير متی عرخواهد و آنان را  نمی

متؤمن،  گردد.  از شدّت دنیاخواهی گرفتار اين رذيله می شود، ولی حسود دنیادوستی نمی

است، ولی ختوف و حترن حستود در اطتراف محستود چترخ         خوف و حرنش از مبد 

روست، ولی حسود عبوا است. مؤمن، متواض  است ولی حسود مؤمن، گشادهزند.  می

 است.  متكبّر  اتتر اوقدر بیش

انستان  نجتات آخترت استت از     ةدر زشتی حسد همین بس كه ايمان را كته سترماي  

 را بتر خداونتد   بررگ حسد، آن است كه حستود  كند. از مفاسد اش می گیرد و بیچاره می

سازد و چه مصیبتی بتاالتر از   كند و از او رويگردان می  كه ولی نعمت است، غضبناك می

 یراري بجويد و بفرمايد:اين كه خدا از انسان ب
 ، من از او نیستم و او از من نیست!«ّنیمِ  سَ يْ لَ وَ  هُ نْ مِ  ستُ لَ فیَ »

ديگر امید نجات ت حق و از زير پرچم رحمت الهی بیرون كنند، يكسی را كه از وال

براي او نیست و شفاعت شافعان هتم نصتیب او نخواهتد شتد. واي بتر متا كته هرچته         

بر غفلت و شقاوت ما ا از خواب بیدارمان كنند، روز به روز رسوالن و اولیا فرياد زدند ت

 افروده شد. 

لق، فشار قبر و ظلمت آن است و اين فشار، صتورتِ قبتري و   ديگر اين خُ از مفاسد

در تشیی  جنازة ستعد بتن معتاذ شتركت      برزخی همان اخالق فاسد است. پیامبر خدا



 11   فاده کنید.به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی است Heading 1خطا برای اعمال 

بر، ستعد را فشتار داد و فشتار قبتر او     كرد. هفتاد هرار فرشته هم تشیی  كردند. باز هم ق

  1اش بود.  براي درشتی و اخالق تند او با اهل خانه

هم در قبر در فشار و ظلمت استت، هتم در    ب و مبتالست، دنیا معذ حسود، هم در

لتق فاستد يتا    خودِ حسد است اگتر از آن خُ  مفاسدها  اين آخرت گرفتار و بیچاره است.

افتد كه حسد، سبب فستاد ديگتر نشتود،     و كم اتفاق می اعمال فاسد ديگري تولید نشود

 .چینی، فحش، ايذاء و...  مثل كبر، غیبت، سخن

را از ايتن ننتگ و    پس الزم است كه انسان عاقل دامن همّت بته كمتر زنتد و ختود    

ايمانش را از اين آتش ستوزان نجتات دهتد و ختود را از فشتار قبتر و تنگتی قلتب و         

هی برهاند. قدري بینديش، چیري كه اين همه مفستده  هاي عالم برزخ و غضب ال ظلمت

رستاند و از   تو براي محسود هیر زيانی نمتی  درمان شود، در صورتی كه حسد دارد بايد

عذاب و حرن و فشار و غم قترار   به جاي او، تو در و شود حسد تو نعمت او زايل نمی

غیبت و تهمتت  گیري. در آخرت هم حسد تو به نف  محسود است، خصوصاً اگر به  می

 شوي و او برخوردار.  دهند، تو بیچاره و مفلس می منجر شود كه حسنات تو را به او می

كه  ندكمیالقا اين رذايل نفسانی را زايل كرد. نفس امّاره و شیطان به تو  شود البته می

پذير نیست و اين نقشه و خیال خام و شیطانی است تا تو را از ستلوك راه آخترت    زوال

اوصاف و اخالقتش تغییريتافتنی    ةح نفس باز دارد. انسان تا در اين دنیاست، همو اصال

تر باشد و ريشه ندوانیده باشد، كنتدن   است، ولی زحمت دارد و هر چه اين صفات تازه

 تر است.  تر شود، زحمت كندنش بیش دارتر و قوي تر است و هرچه ريشه آن آسان

عملی در مملكت ظتاهر و باطنتت وارد    يا اي عرير! از آغاز نگذار كه مفاسد اخالقی

كتن كنتی. مثتل     تر از آن است كه پس از ورود، بخواهی اخراج و ريشته  شود. اين آسان

دشمن كه نبايد گذاشت از مرز بگذرد و وارد قلعه شود، كه اگر آمد و وارد شتد و بترج   

ادي آبت  عتارفِ بررگتوار مرحتوم شتاه    متا  و بارو را گرفت، دف  آن دشوارتر است. شتیخ  
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مقابتل  در وان تت فرمود: تا قواي جوانی و نشاط آن باقی استت، بهتتر متی    روحی فداه می

مفاسد اخالقی قیام كرد و وظايف انسانی را انجام داد. نگذاريد اين قوا از دست بترود و  

آيد كه موفق شدن در آن حال مشكل است و بر فرض موفق شتدن،    روزگار پیري پیش

 .  زحمت اصالح خیلی زياد است

ريشته   اصالح برآمتد تتا   صدد شد، بايد زود در اگر خداي نخواسته اين مفاسد وارد

برزخی و  ةآن را كند كه مبادا به ثمر ةد، با هر زحمتی بايد ريشیاگر ريشه دوان ندواند و

از اين دنیا رفت، ديگر فاسد آن بار دهد، كه اگر انسان با آن اخالق  ةمیو و آخرتی برسد

لتق از اختالق   شود و هیهات كه در برزخ يا آخرت، يک خُ خارج می قل  آن از دست او

ی ئت نفسانی تبديل شود! پس اي عاقل! چیري را كه با يک ماه يا يتک ستال زحمتت جر   

 و تو را هالك كند.   بماند رتوان اصالح كرد، نگذا دنیايی با اختیار می

 فسادهای اخالقی ةریش

اخالقی و عملی از ايتن استت كته     مفاسد ةعقل. هم ةقلب است و علم، بهر ةايمان، بهر

اديتان و   ةرستد. همت   خبر است و ادراكات عقلی و برهتانی بته دل نمتی    دل، از ايمان بی

مردم قبول دارند كه آنچه به قلم قدرت خداي حكیم جتاري   ةعام مان ولحكیمان و متك

شده و به موجودات، وجود و كمتال و قستمت و نعمتت و اجتل و رزق داده، بهتترين      

و هر كتس بته زبتان و اصتطالح ختاص       شه و زيباترين نظام و مطابق با مصال  استنق

لطیف را بیان كرده است. حكیم به نحوي، متكلم به زبانی و اهتل شتراي     ةخود اين نكت

ولی چتون  به بیانی و هر كس به اندازه وسعت علم و عقلش براي آن دلیل آورده است. 

اعتراض باز است و هتر كته     به دل نرسیده، زبانقیل و قال لفظی تجاوز نكرده و  از حد

 كند.   ايمانی ندارد به زبانی قول و برهان خود را تكذيب می ةبهر

ورزد و آرزوي زوال  اي دارد. آن كس كه حسد متی  فسادهاي اخالقی همچنین زمینه

پرورانتد، ايمتان نتدارد كته      صتاحب نعمتت را در دل متی    ةنعمت از ديگري دارد و كین

 ةبته عتدل و قستمت عادالنت     ز روي مصلحت، آن نعمت را به او عطا كرده وخداوند، ا



 13   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

دانتی،   ختدا را عتادل متی   اگر الهی ايمان ندارد. ايمان به عدل خدا با حسد منافات دارد. 

مقابل قسمت عادالنه خاضت  استت و از جتور و     تقسیم او را هم عادالنه بدان. قلب در

در سرشت انسان است، همچنین نفرت از ظلم، دوستی عدالتی گريران و بیرار. عدالت بی

فطري بشر است. اگر كسی از نعمت و قسمت الهی ناراضی و ناراحت است، بداند كته  

خواهتد، ختداجو    ايمان به گفتن و شنیدن نیست، خلوص نیت متی  .داند او را عادل نمی

 خداياب است.  

 لی حسدمعالج ع

فت آن است كه با محسود اظهار عالج علمی حسد اندكی گفته شد. عالج عملی اين ص

كنتد كته او را    محبت كنی و مقصودت درمان مرض باطنی باشد. نفس، تو را دعوت می

نفس، به او ترحّم و احترام كتن،   ةكنی، اما برخالف خواستدشمنی اذيت كنی، توهین و 

استت،    ستخت اوّل  درها  اين اش را ياد كن، گرچه هايش را بگو، صفات پسنديده خوبی

شتود و عتادي    كم تكلّف و زحمت آن كم متی  چون مقصود اصالح نفس است، كمولی 

خداست و شايد خداوند نظر لطفتی بته    ةگردد. به نفس خود بگو و بفهمان كه او بند می

مخصوصاً اگر اهل علم و ديانت باشتد و حستد    ،او داشته كه برخوردارش ساخته است

 تتر  تر و دشمنی بتا آنتان بتدفرجام    ن زشتورزي به آنا  باشد كه البته حسدها  آن به خاطر

ايجتاد كنتد و انستان بته آنتان احتترام و         هاي الهی، بايد محبت در دل است. اين نعمت

دشمنی شود، شقاوت بر او  ةخضوع كند. اگر چیري كه عامل محبت و خضوع است ماي

حبتت  ايجتاد م در صتدد   اصالح برآيد و بداند كه اگتر در صدد   بسیار غلبه كرده و حتماً

 يابد.   شود و نور محبت بر ظلمت و كدورت غلبه می برآمد، موفق می

 :بدان كه آنچه در حديث نبوي آمده است كه
از امّت من نُه چیر برداشته شده است، يكی هم حسد است، در صتورتی كته بته    

 1نشود.دست يا زبان ظاهر 
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خصلت زشت از  كن ساختن اينالبته امثال اين حديث نبايد مان  از جدّيت در ريشه

برانتداز باشتد. در احاديتث    سوز و آفتت ديتن  اين آتش ايمان نفس و پاك كردن روح از

خورد و آفت ايمتان استت و ختدا از صتاحب آن      ، ايمان را میتآمده است كه اين صف

و بته ستبب    ی نبايد غفلت كترد پس از چنین امر بررگ و فساد مهمبرائت جسته است. 

 ، مغرور شد.  «رف »حديث 



 

 

 

 

 

 

 

 حب دنیا

 فرمود: ابن ابی يعفور گويد: حضرت صادق

 نَ ِمی لْ نَیيیَ  مْ لَیوَ   ُ رَ رْمی تَ تَّ َشیوَ  هِ يینَ يیْ عَ  نَ يْ عَیی رَ قْ الفَ  اهللُ  لَ  َ جَ  ّمهِ هَ  رُ بیَ ا ر ْ ينال ّ وَ  سی  رمْ وَ  حَ بَ ر ْ  نْ مَ »
ییهَ  رُ بَیییر ْ  ةُ رَ اآلِخییسییی وَ رمْ وَ  حَ بَ رْ یی نْ َمیی. وَ هُ لَیی مَ ِسییا قُ ا إال َمییينالیی ّ   هِ بِییلْ ی قیَ نییی ِفییالغِ  اهللُ  لَ َ ییجَ   هِ مف
تترين هتم او   كسی كه صب  و شام كند، در حالی كه دنیا بتررگ  1؛« ُ رَ رْمی هُ لَ  عَ مَ جَ وَ 

ستازد   هد و كارش را پريشان می دباشد، خداوند فقر را بین دو چشمش قرار می

گردد. و كسی كته صتب     و از دنیا جر آنچه براي او قسمت شده، برخوردار نمی

تترين هتمّ و فكتر او آخترت باشتد، خداونتد       كند، در حالی كته بتررگ   و شام

آورد و ستامان   دهد و كتار او را بترايش گترد متی     نیازي را در دل او قرار می بی

 بخشد.   می

*   *   * 

كته وارد آن  استت  هاي مختلفی  ها، تعريف بدان كه براي دنیا و آخرت و حقیقت آن

استت، فهتم دنیتاي متذموم بتراي انستانِ        ايتن بتاب مهتم    در نچته آشويم.  مباحث نمی

 طلب است، تا آگاهانه از آن پرهیر كند.   آخرت
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 عالمه مجلسی در حقیقت دنیای مذمومکالم 

فرمايد: آنچه از مجموع آيات و روايات  نظیر موالنا مجلسی می محقق خبیر و محدث بی

از طاعت ختدا   آيد، اين است كه دنیاي مذموم، مركب از اموري است كه انسان را می بر

و دوستی او و كسب آخرت باز دارد. دنیا و آخرت در مقابل يكديگرنتد. هرچته ستبب    

رضاي خدا و قرب به او شود از آخرت است، هر چند به حستب ظتاهر از دنیتا باشتد،     

هتا معیشتت ختانواده و صترف در     مثل تجارت و زراعت و صنعت كه مقصتود از ايتن  

-هاي بتدعت  محتاج نشدن به ديگران باشد. رياضتهاي خیر و كمک به نیازمندان و  راه

ي از ختدا  دورهاستت، از دنیاستت، چتون مايتة      آمیر و اعمال ريايی كه همراه با مشقّت

   1شود. می

ه نچت از حاالت قلب توست. آ دو حالت ،و به گفته يكی از محققان: دنیا و آخرت تو

آيتد،   پتس از متردن    بعتد از ايتن و  نامش دنیاست و آنچه مردن، نرديک است و قبل از 

كه بهره و نصیب و لذّت براي تتو قبتل از متردن استت، دنیتاي      آخرت است. پس آنچه 

   2توست.

 شود نازل وجود و سراي تغییر و گذر گفته می ةتوان گفت: گاهی دنیا به اين نشئ می

آخرت، بازگشت از اين مرحله به ملكوت و باطن خويش است كته ستراي ثبتوت و     و

 ةنازلت  ةين مرحله براي هركس ثابت است و هتر شتخص، يتک مرتبت    جاودانگی است. ا

اختروي استت. مرتبته دنیتا، گرچته       ةدنیوي دارد، و يک مقام غیبی و ملكوتی كه مرحل

اي ناقص است، ولی چون مهد تربیتت نفتوا قدستی و كستب مقامتات عتالی و        مرتبه

سلوك استت و   لنرد اهعوالم ها و  ترين صحنه تنمغآخرت است، از عريرترين وم ةمررع

گذر را بر ايتن نشتئه مستلّ  نستاخته      خداوند، تبداّلت و تغییر و و اگر اين مرحله نبود

 رسید. آنچه هم در قترآن و حتديث در   نمی هیر نفس ناقصی به كمال موعود خود ،بود
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عالقته بته    گردد، بلكه به محبت و خود آن برنمی به .آمده است نكوهش دنیا و اين عالم

 د.  شو آن مربوط می

ديگري متذموم. آنچته ممتدوح     ،پس معلوم شد كه انسان دو دنیا دارد: يكی ممدوح

است، بودن در اين نشئه است كه سراي تربیت و محل كسب كماالت و ستعادت ابتدي   

كند، به ستايش دنیا پرداخت  وقتی شنید كسی دنیا را نكوهش می است. حضرت امیر

سراي پند براي پندپتذيران و مستجد دوستتان     گیران و نیازي براي توشه بی ةو آن را خان

اولیاي خدا دانست كه در اين  ةفرشتگان و مهب  وحی الهی و تجارتخان ةخدا و نمازخان

لک كه مظهر جمتال و جتالل استت،    پس عالم مُ 1آورند. دنیا رحمت و بهشت فراهم می

ن استت كته   مذمّتی ندارد، آنچه ناپسند است دنیاي خود انسان و دلبستگی و محبت به آ

ُِ بَ »نیر فرمتوده استت:    مفاسد و خطاهاي قلبی و قالبی است. امام صادق ةمنشس هم   ر
-نیر خطر و ضرر مال منشس هر گناه، دنیادوستی است. امام باقر 2«اينالی ّ  ب  ُحی ةٍ ئَ يطخَ  لف  ُ 

طلبی را براي ديتن متؤمن، شتديدتر از حملته دو گترگ گرستنه بته گلتة         دوستی و جاه

   3چوپان دانسته است. گوسفندان بی

آنچه مذموم است دلبستگی به دنیاست و هرچه وابستگی به آن زيادتر باشد، حجاب 

 شود.   تر می غلیظ تر ومیان انسان و كرامتش و پرده میان دل و حق، بیش

 سبب افزایش حب دنیا 

انسان چون فرزند همین عالم طبیعت و اوالد اين آب و خاك استت، حتب دنیتا در    

كنتد و بته    تر شود، اين محبت در دل او رشتد متی  شته شده و هرچه بررگدل او كا

و ابرار لذّت بردن كه خداوند به او داده، محبتت و دلبستتگی او    ةقواي شهوي ةواسط

پندارد و مردن را سبب جتدا   شود و چون اين دنیا را محل لذّت می تر میبه دنیا بیش
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 ر.  شدن از آن، هرچند بر حسب برهان حكما و اِخبا

خبر است، تا چته رستد كته     خرت عقیده داشته باشد، باز هم قلبش از آن بیآانبیا به 

و چون بقا را دوستت دارد و از فنتا    شود می اطمینان يابد. از اين رو محبتش به دنیا زياد

پندارد، از مرگ و خروج از اين دنیا هم گريتران استت و    گريران است و مردن را فنا می

 ةعالقت  به شهود و وجدان برسد و صورت باطنی اين عتالم و و اال رود اين مقام ب از اگر

 و  كتده  كه از اين ظلمت ندكمی و اشتیاق پیدا شود به آن را ببیند، از اين عالم گريران می

 زندان و زنجیر رها شود. 

 فرمايد: می . حضرت علیاستاشاره شده معنا  كلمات اولیا به اين در
بتته ختتدا ستتوگند پستتر   1؛«هِ اُمفیی یِ  ْ ثَییعِ  لِ ْفییالطّ  نَ ِمیی لِ نْ المَ عِیی سُ آنَیی بٍ العییُن رعییی  الِیی اهللِ وَ »

 تر است از بچه به پستان مادرش. ابوطالب به مردن مسنوا

كه آن حضرت با چشم واليت، حقیقت ايتن عتالم را مشتاهده كترده و جتوار      چون

ن زنتدان  رحمت حق را به دو عالم ندهد و اگر براي مصالحی نبود، يک لحظه هم در اي

تر نالة اولیا از درد فتراق و جتدايی از محبتوب و كرامتت      ماند. بیش تاريک طبیعت نمی

2 اند. هاي خود به آن اشاره كرده اوست و در مناجات
 

لک و احتیتاج قهتري بته گنتدم و     ه به تدبیر مُجخطاي آدم ابوالبشر همین تو و شايد

الهی  ةبین خطاست و اگر آن جذبو مجذو ساير امور طبیعی بوده و اين براي اولیاي خدا

در دنیتا و آخترت ايتن همته      شد. بساط رحمتت  لک نمیماند و وارد مُ حضرت آدم می

 يافت.   گسترش نمی

 های دنیوی در قلب و مفاسد آن  تأثیر لذت

مانتد و ستبب    بترد، اثتري از آن در دل متی    بدان كه نفس، هر لذتی كه از اين عتالم متی  

تتر  تر باشد. تعلّق قلب به دنیتا بتیش  ها هرچه بیش ذت بردنشود و ل دلبستگی به دنیا می
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گتردد و ايتن مفاستد     هتاي آن متی   جا كه همة توجه دل بته دنیتا و زينتت    شود، تا آن می

هاي انستان بته معاصتی بتراي همتین محبتت و        خطاها و گرفتاري ةبسیاري دارد و هم

 عالقه است.  

آبادي روحی فداه آن است كه اهشیخ عارف ما ش ةاز مفاسد بسیار بررگ آن به فرمود

اگر محبت دنیا صورت قلب انسان گردد و انس به آن شديد شود، هنگتام متردن چتون    

كند، با بغض ختدا از دنیتا    شود كه خداوند، او را از محبوبش جدا می براي او كشف می

بیدار كند. خدا نكند انسان نسبت بته ولتی    رود. اين فرمايش كمرشكن بايد انسان را می

 كترد  عمت خود غضبناك و دشمن شود. نیر شیخ بررگوار ما از پدر بررگوارش نقل مین

داشت وحشت داشت. پتس از   اواخر عمر، از محبتی كه به يكی از پسرهاي خود كه در

و بته دار سترور انتقتال     خشتنود گرديتد   چندي و با رياضت از آن عالقه راحت شتد و 

 علیه.    اهلل  يافت، رضوان

 ود:فرم امام صادق
مثل دنیتا   1؛«هُ لُیقتیُ يَ تّیی ْاً حَ طَ عَ   ا َ ازْ  ْا ُ طْ ال َ  نهُ مِ  بَ رِ ّلما شَ  ُ   رِ حْ البَ  ماءِ  لِ ثَ مَ ا  َ ينال ّ  لُ ثَ مَ »

كته او را  شتود تتا ايتن    تتر متی   مثل آب درياست، هرچه تشنه از آن بیاشامد تشنه
 بكشد. 

هتا و گناهتان    گرفتتاري  ةهمت  ةرساند و ريش محبت دنیا انسان را به هالكت ابدي می

 باطنی و ظاهري است.

منقول است كه: درهتم و دينتار، كستانی را كته قبتل از شتما بودنتد         اكرماز پیامبر 

 هرچند انسان به گناهان ديگتر مبتتال نشتود، ختود     2هاست.شما هم آن ةاند، كشند كشته

تعلّق به دنیا و محبت به آن اسباب گرفتاري و موجب طول كشیدن عتالم قبتر و بترزخ    

تتر و درنتگ انستان در آن     تر و گشاده ر انسان روشنبتر باشد، برزخ و قت. هرچه كماس

 تر است.  كم
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ترستاند و   دنیادوستی و وابستگی به آن، اين است كه انسان را از مردن متی  از مفاسد

گیرد و بسیار ناپسند استت و غیتر از ختوف از     به دنیا سرچشمه می ةاين ترا، از عالق

ستختی متردن   عمتدة  سوي خداست كه از صفات متؤمنین استت.    قیامت و بازگشت به

 كندن از دنیا و ترا از خود مرگ است. همین دل

د و ردا اعمتال شترعی بتاز متی     ت كه انسان را از عبادات وساز مفاسد ديگر دنیا آن ا

برد، درحالی كه يكتی از استرار    كند و از اطاعت روح بیرون می  عرم انسان را سست می

است كه قواي طبیعی و بتدنی و ظتاهري، تتاب      آنهاي شرعی و رياضت بررگ عبادات

روح را انجتام   ةمشتقّت و تكلّتف، اراد    اراده و قدرت روح و مسخّر ملكوت گردد و بی

تكلّتف و  بتدون  كنند و هرچته فرمتود،    اهلل شود كه عصیان خدا نمی  مالئکة دهد و مثل

 كنند.   زحمت اطاعت می

و میتران   .قوي در عتالم خیلتی الزم استت و كارستاز     ةارادكه عرم و  !بدان اي عرير

يكی از مراتب عالی بهشت، اراده و عرم قوي استت و بتدون آن بته آن بهشتت و مقتام      

حديث است كه وقتی اهل بهشت در آن مستقر شوند، از ستوي ختداي    عالی نرسد. در

پايتدار جاويتدان    ةاي به اين مضمون خطاب به او صادر شود: اين نامه از زند عظیم نامه

من چنانم كه هرچه بفرمايم همان شتود. تتو را نیتر     .پايدار جاويدان ةاست به سوي زند

چته مقتام و ستلطنتی     1شتود.   متی  ،امروز چنان قرار دادم كه به هرچه فرمان دهی بشود

، لباا وجتود دهتد! ايتن قتدرت و     معدوماتاست كه انسان مظهر اراده الهی شود و به 

باالتر است و معلوم است كته كستی كته     هاي جسمانی بهتر و بهشت ةمنفوذ اراده، از ه

اش تاب  شهوات حیوانی و عرمش مرده و خمود باشد به اين مقام نرسد. نظام عتالم   اراده

دنیتا   و آخرت از روي تناسب و اسباب است و نفوذ اراده از اين عالم بايتد تهیته شتود   

 هاي جهنّمی است.   بی و عذاتهاي بهش نعمت ةهم ةآخرت و ماد ةمررع

و بتا آن،   كه خودش صورت اخروي و ملكوتی داردهر يک از عبادات، عالوه بر آن
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شود. از  گذارد و اراده تقويت می شود، اثري در نفس می بهشت و حور و غلمان تهیه می

 1،«هیازُ مَ رحْ  میا ُ ا عْ  لُ َضیرفْ » ؛تر داشته باشتد بهتتر استت   اين رو هرچه عبادت مشقت بیش
در زمستان سرد، شب از خواب ناز گذشتن و به عبادت خدا برخاستن، روح را بتر   مثالً

چنتد در آغتاز، قتدري مشتكل و     زد و اين كتار هر سا و اراده را قوي می رهقواي بدن چی

شتود،   متی  شود و اطاعت بتدن از روح زيتاد   تدري  زحمت كم می ناگوار است، ولی به

خیرند و بر ما دشوار استت، چتون    ت برمیبینیم اهل آن بدون تكلّف و زحم چنانچه می

اهل  و شود كم زحمت به راحت مبدّل می مرتبه اقدام كنیم، كم اگر چند كنیم و اقدام نمی

 بريم.  برند، بیش از لذتی كه ما از مشتهیات دنیوي می آن از آن لذت می

 دنیتا بستیار زيبتا و     كته صتورت عمتل در آن   نآاين عبادت چندين ثمره دارد: يكی 

 كند.   میل جلوه میج

كتم بتا ذكتر و فكتر و      شود. ديگر آنكه انسان را كتم  ديگر آنكه عرم و اراده قوي می

شود و هر دو عالم از  سازد و محبّت به جمال محبوب حقیقی پیدا می عبادت مسنوا می

داند كه چنتین   زدايد و جر خدا نمی دوست، غبار دوبینی را از دل می ةافتد وجلو نظر می

 شود! از چه كرامتی برخوردار میاي  بنده

 عشق به کمال مطلق

انسان به حسب فطرت اصلی عاشق كمال مطلق است و دلش به جمیتل مطلتق متوجته    

است. خداوند او را چنین سرشته است تا عشاق كمال مطلق به محبوب برسند. ولی هتر  

دهتد و بته آن روي    كس به حسب حال و مقام خود، كمال را در چیتري تشتخیص متی   

اهلل، در جمتال   بینند، اهتل  آورد. اهل آخرت، كمال را در مقامات و درجات آخرت می یم

آورند. اهل دنیا هتم   يابند و به سوي او روي می حق كمال را و در كمال او جمال را می

جتا كته    شتوند. از آن  ها كشتیده متی   دهند به آنچون كمال را در لذايذ دنیا تشخیص می
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ان به كمال مطلق است و ساير تعلّقات، عَرَضی و از قبیتل  توجه فطري و عشق ذاتی انس

  تر بیابد، اشتیاقش روزافترون خطا در تطبیق است، هرچه از ثروت و رياست دنیوي بیش

ديگر است و اگر  ةطلب به هر رياستی برسد در پی رياست بر منطق شود. فرد رياست می

از كنتد و كترات ديگتر را    زمین را تحت رياست خود درآورد، میتل دارد پترو   ةكر ةهم

داند كه فطرتش طالب چیتر ديگتري استت. عشتق فطتري       تصرف كند، ولی بیچاره نمی

انسان به محبوب مطلق است، ولی اين محبت و اشتیاق و عشتق را كته بُتراق معتراج و     

 گیرد. وصول است، در غیر جاي خود به كار می

چون تشتخیص داده استت   شود و  اندوزد به آن دلبسته می كسی كه ثروت دنیا را می

شتود و نیتازش بته دنیتا      تتر متی  كه كمال در ثروت و زخارف دنیاست، حرصتش بتیش  

شود، میل و  تر گردد. ولی اهل آخرت، هرچه توجهشان به عالم آخرت بیش تر می افرون

شتوند و غنتا در    نیاز متی  شود تا جايی كه از تمام دنیا بی تر میتوجهشان به اين عالم كم

اهلل از هر دو عتالم   شمارند. اهل هاي آن را ناچیر می آيد و دنیا و جلوه يد میقلب آنان پد

و احتیاجشتان تنهتا بته غنتیّ مطلتق استت؛        1شوند مستغنی و از هر دو نشئه وارسته می

 گوارايشان باد.

طبق مضمون حديث شريفی كه بحث شد، هر كس روي دلش به آخرت باشد، امور 

شود و دنیا را محل گتذر و ستراي    حقیر و آسان می دنیا و كارهاي سخت آن در نظرش

رسد كته از آن   كند و به جايی می داند و به سختی و خوشی آن اعتنا نمی تربیت خود می

شود و غنايش در ذات و دلتش پديتد    گردد و امورش جم  و كارش منظم می نیاز می بی

شود و  ن نیازمندتر میآيد و هر كه به اين دنیا با چشم محبت و عظمت نگاه كند، به آ می

گتردد   رهم و قلبش مترلرل و غمناك میفقر در باطن او نمايان شده، امورش متشتّت و دَ

 گیرد.   و يسا و حیرت در دلش جاي می

 :امام صادق ةبه فرمود
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 93   کنید.به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده  Heading 1خطا برای اعمال 

ال  جییاءٍ بَ وَ  کُ َب  ْ يُییال  لٍ رَمیینییی  وَ فْ يیَ ال  م  : َهییصییا ٍ خِ  ث ثِ عِیی هُ بُییلْ قیَ  لّیی َ  َ ا  َیَ يعالییّ ن هُ بُییلْ قیَ  لّیی َ  َ َیَ  نْ َمیی»
كنتد: انتدوهی    بستة دنیا شود، قلبش به سه چیر تعلّق پیدا متی هر كس دل 1؛«نیا ُ يُ 

 نیافتنی و امیدي حاصل نشدنی.  پايان، آرزويی دست بی

الهی نرديتک شتوند، دلشتان شتاد و مطمتئن       ةخان  اما اهل آخرت، هرچه به كرامت

 شوند. ار میشود و از دنیا و آنچه در آن است گريران و بیر می

پس اي عرير! اكنون كه مفاسد دلبستگی به دنیا را دانستی، دامن همت به كمر برن و 

تتوانی از دنیتا دل بكتن و ايتن زنتدگی چنتد روزه را نتاچیر شتمار و ايتن           هر قدر می

هاي آمیخته به رن  و غم را حقیر بدان و از خدا بخواه كه ياريتت كنتد و از ايتن     نعمت

 و دلت را با سراي كرامت خويش مسنوا گرداند.رن  و محنت برهاند 
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 غضب

 فرمود: داوود بن فرقد گويد: امام صادق
 خشم، كلید هر بدي است. 1؛«ٍ  رّ شَ  لف  ُ   فتاحُ مِ  بُ ضَ الغَ »

*   *   * 

 گويد:  « غضب»ابن مسكويه در تعريف 

ي آيتد بترا  غضب حركتی نفسانی است كه به سبب جوشش در خون قلب پديد متی 

انتقام گرفتن. وقتی اين حركت سخت شود، آتش غضب را فروزان كند و خون قلتب را  

كنتد و در   ها و مغر را از يک دود تاريتک مضتطربی پتر متی     آورد و شريان به جوش می

شود. انسان در اين حال، همچون غاري است پر از نتیجه، كار عقل ضعیف و خراب می

تعل شده و خاموش ساختن آن دشتوار گتردد و   خیرد و مش آتش و دود كه نفیر آن برمی

ورتر سازد. از ايتن رو انستان در حتال     هرچه بر آن ريرند تا فروكش كند، آتش را شعله

تتر   شنود، بلكه هر پندي خشمش را افرون شود و موعظه و پند نمیغضب، كور و كر می

ج دريتا و  زده و متتالطم و گرفتتار امتوا    گويد: متن از كشتتی طوفتان   « بقراط»سازد.  می

ها، امیدوارترم تا از شخص غضبناكِ برافروخته، چرا كته كشتتی در آن حتال، بتا      گرداب
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ور شود، امیتد   احان نجات يابد، ولی نفسی كه آتش غضبش شعلهجويی ملّ تدبیر و چاره

وري آن  اي براي آن نیست، چون هر چاره و موعظه و فروتنتی و زاري، بتر شتعله    چاره

 1بیفرايد.

 غضبیهفواید قوّة 

آبادانی دنیا و آخرت و بقتاي   ةهاي بررگ الهی و ماي غضبیه، يكی از نعمت ةبدان كه قوّ

فاضله و نظام جامعه مدخلیت عظیم دارد.  و نوع انسان است و در تشكیل مدينةشخص 

كترد و   اگر اين نیرو در حیوان نبتود، در برابتر ناماليمتات طبیعتت از ختود دفتاع نمتی       

گر در انسان نبود، غیر از زوال، از بسیاري كماالت و ترقیتات  شد و ا دستخوش زوال می

ماند. حدّ تفري  اين نیرو از نقايص شمرده شده و كسی كه كمبتود غضتب دارد،    باز می

پذيري، رضا بته   خمودي، ظلم طلبی، صبري، راحتدچار ترا، ضعف، سستی، طم ، بی

 فرمايد: د در صفت مؤمنین میشود. خداون همّتی می غیرتی و بی ها، بی رذايل و رسوايی

اُء َعَل  اْلُ فّ ر نَیُامْ ِش َّ  اِب بَُحَماُء عَیيیْ
.2  

هتاي   انجام امر به معروف و نهی از منكر و اجراي حدود و تعريرات و ستاير برنامته  

غضب صورت نگیرد. آنان كه كشتتن و ختاموش كتردن     ةقو ةدينی و عقلی جر در ساي

ر اشتتباهند و از حتدّ كمتال و اعتتدال غافلنتد.      داننتد، ستخت د   قوّة غضب را كمال متی 

خداوند در حیوانات و انسان اين نیرو را عبث قرار نداده است. جهاد با دشمنان ديتن و  

 ةبشري و دفاع از مال و جان و ناموا و جهاد با نفس، جر با ايتن قتو   ةحفظ نظام عايل

و دف  هر چه موذي شريفه انجام نگیرد و حفظ حدود و ثغور و مرزها از تجاوز دشمن 

 شود. آن انجام می ةو مضرّ براي جامعه است در ساي

هاي علمی و عملتی وجتود دارد، مثتل اقتدام بته      براي بیدار و تحريک كردن آن، راه

ها براي  هاي جنگ و جهاد با دشمنان خدا. بعضیكارهاي مهم و خطیر و رفتن در میدان
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رفتنتد و ستوار كشتتی     متی  نجات از خوف و كسالت و سستتی، بته جاهتاي خوفنتاك    

گرفتند. اين نیترو در سرشتت افتراد هستت، لتیكن       شدند و در تالطم امواج قرار می می

گاهی همچون آتش زير خاكستتر ختاموش و افسترده استت و اگتر كستی در ختودش        

غیرتی كترد، ختود را از آن حالتت درآورد و بته شتجاعت كته از        احساا سستی و بی

 غضب است برساند.   ةوفضايل اخالقی و حدّ اعتدالِ ق

 مذمّت افراط در غضب

كه حال تفري  و نقص از اعتدال در مورد غضب، مفاسد بسیاري دارد، افتراط و  همچنان

 شتمار دارد. حضترت رستول   تجاوز از حدّ نیر از رذايل اخالقتی استت و مفاستد بتی    

 فرموده است:
كنتد،   غضتب، ايمتان را فاستد متی     1؛«لَ سَ ال َ  ل  الخَ   ُ سِ فْ يیُ ما  َ   ما َ يُ  اإلسِ فْ يیُ ُب ضَ الغَ »
 گونه كه سركه، عسل را.   آن

گردد. ظلمت غضب،  كند و از شدت آن، از دين خدا برمی چه بسا انسانی غضب می

ستوزاند و گتاهی بته كفتر      كند و آتش خشم، عقايد حقّه را می نور ايمان را خاموش می

كه پشیمانی ستودي نتدارد.   شود  رساند و وقتی بیدار می انجامد و به هالكت ابدي می می

كشتد، در آن عتالَم بته صتورت      متی   و ممكن است همین آتش غضب كه در دل شتعله 

هتاي   است كه در تتورات در ضتمن گفتگتو    غضب الهی در آيد. در حديث امام باقر

خداوند با موسی چنین آمده است: اي موسی! غضب خود را از كستی كته تتو را بتر او     

   2هم غضب خود را از تو نگه دارم.دار تا من  مسل  نمودم نگه

تر است. صورت غضتب در ايتن عتالم،     تر و سوزنده غضب خدا از هر غضب شديد

كند، شايد  از قلب بروز می  گونه كه غضبصورت غضب خدا در آن عالم است و همان

كنتد و بته    آتش غضب الهی كه مبد  آن غضب و رذايل قلبی ديگر است از باطن بتروز  
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هاي دردناك آن از چشم و گوش و زبتان و... بیترون آيتد و     ايد و شعلهظاهر سرايت نم

 بگشتايد. پتس انستان بتین ايتن دو     جهنم  خود اين حواا و اعضا، درهايی به روي آن

كشد و ديگتري بته صتورت     در فشار و عذاب است: يكی از باطن قلب شعله میجهنم 

از سوختن و گتداختن   تر رود و اين رنجی بس سخت اعمال زشت، از ظاهر به درون می

 دارد. 

غضب است، البته در صورتی كته در   ةسوزند ةآنچه شنیدي بخشی از فساد اين شعل

ور شدن خشم ناممكن استت،  باطن بماند؛ ولی چون اغلب كنترل شدّت غضب و شعله

كشاند، چه بستا بته ستبب يتک دقیقته خشتم        بار ديگري میانسان را به گناهان هالكت

حرمت برنتد و    به انبیا و مقدسات دشنام دهد، دست به قتل و هتکور،  سوزنده و شعله

روايتت شتده استت كته پتدرم       دنیا و آخرت خويش را به باد فنا دهد. از امام صادق

شتود و انستان    فرمود: چه چیري شديدتر از غضب است؟ گاهی كسی خشمگین متی  می

   1زند. كشد يا به زن پاكدامنی تهمت زنا می گناهی را می بی

ور شتدن خشتم واقت      هاي بررگ و كارهاي فجی  در پی غضب و شعله تر فتنهیشب

شده است. انسان بايد در حال سالمت نفس، از حالت غضب خويش بیمناك باشد و آن 

را درمان كند و با انديشه در اسباب و مفاسد آن به نجات خويش بینديشد و فكتر كنتد   

قاي نوع و تربیتت نظتام ختانواده و حفتظ     اين نیرو را كه خدا براي حفظ نظام عالم و ب

ها و مقاصد الهی به كتار نگیترد    مرزها و حقوق عطا كرده است در مسیر خالف خواسته

 آن غضب الهی را فراهم نیاورد.  ةدار باشد و به وسیل و نسبت به اين نعمت، امانت

 ةكینت  انبیتا و اولیتا، بلكته    ةبندگان خدا و كین ةاما مفاسد اخالقی غضب، همچون كین

شتمار استت،    تر و مفاستد اعمتالی آن بتی    كننده ذات مقدا خداوند بدتر است و هالك

گاهی ممكن است در حال غضب، كفر بگويد، به انبیا و اولیا ناسرا گويد، هتک نوامیس 

اي را بته ختاك متذلت بنشتاند، آبروهتايی را بريترد و        گناهی را بكشد، خانواده كند، بی
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تتوان   برانداز است و متی سوز و خانمانز آثار اين آتش ايمانشمار ديگري كه ا مفاسد بی

 هاي روحی و كلید هر بدي دانست. بیماري ةآن را مادر هم

هاست. بته   و فرونشاندن غضب است كه نقطه تمركر خوبی« كظم غیظ»در مقابل آن 

آمد و از آن حضرت  نشین به خدمت پیامبر خدا : مردي باديهروايت حضرت صادق

هاي كوتاه وجام ( بته او بیتاموزد. حضترت فرمتود:      )حكمت« جوام  كلم»ه خواست ك

دهم خشم و غضب نكنی. آن مرد سه بار سؤال ختود را تكترار كترد، پیتامبر      دستور می

پرسم، حضرت  هم همان جواب را داد. آن مرد گفت: پس از اين ديگر چیري نمی خدا

   1مرا جر به خیر دستور نداد.

در حالت سكون نفس و خاموشی غضب، بته مفاستد غضتب     پس وقتی انسان عاقل

بینديشد و آن را فرونشاند، بايد بكوشد به هر قیمتی ايتن آتتش ستوزان را از دل ختود     

بردايد و اين با قدري اقدام و عمل بر خالف خواهش دل و انديشتیدن بته عواقتب آن،    

ن كترد و صتفات   هتا را از دل بیترو  توان آن اخالق ناپسند كه می ةممكن است، مثل هم

 نیک را وارد قلب ساخت و روح را با آن آراست. 

 عالج غضب در حال اشتعال

ر در می است، هم عملتی، عتالج علمتی، تفكت    ور، هم عالج عل براي درمانِ خشم شعله

اموري است كه ياد شد. امّا درمان عملی، منصرف ساختن نفس در آغاز حالتت غضتب   

گتردد و اختیتار را از    كشتد و برافروختته متی    میكم شعله  است. اين نیرو، مثل آتش كم

ور نگشتته،   سازد. تا شتعله  گیرد و عقل و ايمان و چراغ هدايت را خاموش می انسان می

جا به جاي ديگر برود، يا حالتت ختود    بايد به وسايلی خود را منصرف سازد، مثالً از آن

ا بته كتار ديگتري    را عوض كند، اگر ايستاده است بنشیند، به ذكر خدا مشتغول شتود يت   

 بپردازد. 

                                                 

 . همان.1
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كته  در ابتداي ظهور غضب، جلوگیري از آن آسان استت و دو نتیجته دارد: يكتی آن   

شتود. اگتر    كه سبب درمان اساستی متی  كند، ديگر آن نفس را ساكن و غضب را آرام می

گتذارد. در   يابد و رو بته اعتتدال متی    مدتی انسان مواظب حال خود باشد، تغییر حال می

ت كته در قلتب آدم   آتشی از شیطان است  ةفرموده است: غضب، بارق باقرحديثی امام 

هتاي  شتود، رگ  شود، چشمانش سرخ متی  گاه يكی از شما خشمگین میافروزد. هر برمی

شتود. پتس هرگتاه يكتی از شتما از آن در       آن وارد متی   كند و شیطان در گردنش باد می

 1رود. ان در آن هنگام از او میخودش بترسد، به زمین بچسبد و بنشیند، زيرا پلیدي شیط

از غضب سخن گفته شتد. حضترت فرمتود:     در حديث ديگر است: نرد امام باقر

كته وارد آتتش شتود )يعنتی غضتب او فترو       شود تا آن كند و راضی نمی مرد غضب می

نشیند تا او را به آتش جهنم بكشاند( پس هرگاه كسی بر گروهی خشم گرفتت، در   نمی

د، فتوري بنشتیند تتا وسوستة شتیطان از او بترود و هتر كتس بتر          حالی كه ايستاده بتو 

ند خود غضب كرد، به او نرديک شود و او را لمس كند، چرا كه وقتی رَحِم بتا  وخويشا

  2گردد. مثل خود تماا يافت، آرام می

شود: يكی عالج عمومی يعنی تغییر وض   از اين حديث، دو عالج عملی استفاده می

اص كه مربوط به خويشاوندان است. منقول است كه پیتامبر  و حالت و ديگري عالج خ

نشست و اگتر نشستته بتود بته پشتت       فرمود، اگر ايستاده بود می وقتی غضب می خدا

 3 شد. خوابید، غضبش ساكن می می

 کن کردن اسباب غضب ریشه

كن كردن اسباب آن استت و استباب پیتدايش حالتت      هاي اساسی غضب، ريشه از عالج

 كنیم:  جا به بعضی اشاره می ت و در اينغضب بسیار اس
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 31   در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. به متنی که می خواهید Heading 1خطا برای اعمال 

قتدرت   ةطلبی و عالقه به توسع دوستی، جاههايی همچون مال . حبّ نفس: خصلت6

ها اغلب، موجب هیجان آتتش خشتم استت و چتون ايتن       شود و اين آن تولید می  نیر از

ها در دل قوي است، اگر براي هر كدام مراحمی پیدا شود، به جتوش و ختروش    محبت

حبّ نفس استت، عنتان    ةگیرد و طم  و حرص هم كه زايیدمورد می  د و خشم بیآي می

رود و اگتر   سازد و كارهاي نفس از مسیر عقتل و شترع بیترون متی     از كف او خارج می

گذارد بر خالف رويّته و عتدالت قتدم بتردارد و      حبّ نفس، كم باشد، آرامش نفس نمی

آن هم  كن شود، تمام مفاسد  دل ريشهجهت غضب كند. پس اگر حبّ دنیا به كلّی از  بی

 شود. هاي اخالقی در كشور روح وارد میرود و خوبی از دل می

سبب نادانی، غضب و مفاسد حاصل از آن را كمال  ْپنداري غضب: انسان به . كمال2

هتا   پنتدارد و از ختودش تعريتف    پندارد و جاهالنه آن را جتوانمردي و شتهامت متی    می

ترين صفات مؤمنتان استت بتا صتفتِ ناپستند خشتم،        از بررگ كند و شجاعت را كه می

هاي دنیاست. ولی تعلّقی به جلوه گیرد. مبد  شجاعت، قوّت نفس و ايمان و بی اشتباه می

غضب، از ضعف نفس و سستتی ايمتان و عتدم اعتتدال روح و دنیادوستتی سرچشتمه       

پیران، بیش از متردان  گیرد. به همین جهت اين رذيله در زنان و بیماران و كودكان و  می

و سالمان و بررگان و جوانان است. آنان كه رذايتل اخالقتی دارنتد، زودتتر از صتاحبان      

شود. در آثار نیر میان شتجاعت و   شوند و بخیل زودتر خشمگین میفضايل غضبناك می

ها عنان عقلش گسستته   غضب فرق است. شخص خشمگین در حال غضب، مثل ديوانه

انديشد و مالک زبان و دستت و پتا    شود و به عواقب امور نمی میو مثل حیوانات درنده 

شود و اگتر در همتان    و اعضايش نیست و چشم و لب و دهانش، زشت و بدتركیب می

شتود. بعضتی از    زشت ختويش شرمستار متی    ةاي به دست او بدهند، از چهر حال، آينه

و هتوا و بترف و    كنند و زمین غضب می صاحبان اين رذيله، به حیوانات و جمادات هم 

شتكنند و ختراب    زننتد و متی   دهند و همه چیر را به هم می چیر را دشنام می باد و همه 

كند  كنند، اما شجاع، كارهايش از روي میران عقل و آرامش است، به موق  غضب می می

آيد و در هنگتام غضتب هتم     ورزد و از هر چیري به خشم نمی و در جاي خود حلم می
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زند و چنان  كند و دست به كارهاي ناهنجار نمی  گیرد و به جا عفو می میبه اندازه انتقام 

 كند كه در آخر كار پشیمان نشود.  اقدام می

پس نبايد اين دو صفت را كه يكی از اوصاف انبیا و اولیاست و از كمتاالت نفستانی   

رود و ديگري از صفات شیطان و رذايل اخالقی است يكتی پنداشتت و بته     به شمار می

 تباه افتاد.  اش

. از اسباب ديگر غضب، عُجب و افتخار و كبر و مجادله و لجاجت و متراح و... را  8

ها هم بته همتان    انجامد و شايد بیشتر آن ها به تفصیل می اند كه پرداختن به آن ذكر كرده

 دو عاملی برگردد كه ذكر شد.  



 

 

 

 

 

 

 

 عصبیّت

 ود:  كه فرم كند نقل می ، از رسول  خداحضرت صادق
 1؛«ةِ يّیلالجاهِ  رابِ ْعیرَ  عَ َمی ةِ اَمیيالقِ  نمَ يَی اهللُ  هُ ثَی َ ٍة  عیَ يّ بَصیعَ  نْ ِمی  ٍ  َ رْ َخی نْ ِمی ّبةٌ حَ  هِ بِ لْ ی قیَ  اَ  فِ   نْ مَ »

عصبیّت باشد، خداوند در روز قیامتت او   2 خردلی ةدان ةهر كس در دلش به انداز
 انگیرد.   هاي جاهلیت برمی را با عرب

*   *   * 

ب آن است كه كسی از خويشتاوندان ختود در ظلتم حمايتت كنتد.      عصبیّت و تعصّ

نفسانی است و حمايت از خويشاوندان و وابستگانِ دينی،  ةعصبیّت يكی از اخالق باطن

مذهبی، مسلكی، وطنی و آب و خاكی و شغلی و استاد و شاگردي و... از آثار آن است. 

گردد.   فاسد اخالقی و عملی میاين از اخالق فاسد و رذايلی است كه منشس بسیاري از م

مسلک خود باشد،  خود يا هم ةتعصّب بد است، هرچند براي حق باشد، يعنی منظور غلب

ها عصتبیّت نیستت،   اال اظهار حق و تروي  مطالب حق و حمايت از آن نه اظهار حق، و

يا عصبیّت ناپسند نیست، عصبیت ممدوح، جانبداري از حق است و از بهتترين صتفات   

 دارد كته اگتر بتاطلی را از    انسان است. ولی اگتر قومیتت و وابستتگی او را وامتی    كمال 
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 رد. شود و خواصّ دارويی بسیار دا گفتند و امروز خردل گفته می اي كه در قديم به آن اسپندان می . دانه2

 حدیث

3 
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خويشاوندان و منسوبان خود ببیند، باز هم از آنان حمايت كند، ايتن عصتبیّت جاهالنته    

 رود.  اعراب جاهلی و بدوي به شمار می ةاست و چنین كسی در زمر

 مفاسد عصبیّت 

از اخالق ناپسند شیطانی است و موجتب ستوء   شود كه عصبیّت،  از احاديث استفاده می

 فرمايد: می شود. امام صادق ايمانی می عاقبت و بی
كسی كه تعصّب ورزد يتا   1؛«هِ ِقینُ عُ  نْ ِمی ما ِ يُخِلَع بِعُ  اإل  ْ قَ فیَ  هُ لَ  بَ صف  ُ رو َیُ  بَ صَّ  َ َیَ  نْ مَ »

ان شتود، يعنتی از ايمت    ورزند، رشتة ايمان از گردن او گشاده متی  براي او تعصّب 
 شود. رود و سرخود می بیرون می

عمتلِ  ختاطر رضتايت داشتتن او بته     به  ،زندرو البد كسی هم كه براي او تعصب می

در حديث است كه هر كس به كتار قتومی   ؛ چنانچه در جراي او شريک است ،متعصّب

   2رود. راضی باشد از آنان به شمار می

 فرموده است: امام صادق
  3بندد. بر سر او سرپیچی از آتش میكسی كه تعصّب ورزد، خداوند 

هاي غیبی خداوند بر بندگان خاص و مخلص است و  ايمان، نوري الهی و از خلعت

كنتد و درستتی را زيتر پتاي جهتل و       با چنان اخالقی منافات دارد كه حق را پايمال می

دل را زنگتار خودختواهی و خويشاوندپرستتی و عصتبیت      ةگذارد. اگتر آيینت   نادانی می

گتاه نتور ايمتان    كند. قلبتی تجلّتی   رد و جاهالنه بگیرد، نور ايمان در آن جلوه نمیمو بی

هاي او بر اساا عقل و شرع باشد  شود كه پايبند قواعد دينی و عقلی باشد و حركت می

و عادات و اخالق و مسنوسات، وجود او را نلرزاند و از راه درست منحرف نكند. انسان 

و ايمان داشته باشد كته در برابتر حقتايق، تستلیم و خاضت        تواند ادّعاي اسالم وقتی می

موالي حقیقی كند. چنتین شخصتی از عصتبیّت     ةخود را فداي اراد ةباشد و خود و اراد
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آورد و در اجراي حق و اظهار  گردد و قلبش به سوي حقايق روي می جاهلیت عاري می

هتا و   خويشتاوندي  ةگتذارد و همت   ها پاي متی  تعلقات و وابستگی ةحقیقت، بر فرق هم

 كند. ها را در پیشگاه مقصد حق قربان می عادت

پتذير استت،    ها اموري عارضتی و زوال  رابطه ةداند كه هم انسان عارف به حقايق می

هتا و   حستب  ةتتر و از همت   اي محكتم  مگر ارتباط میان خالق و مخلوق كه از هتر رابطته  

شود حسب و نستب روحتانی    ها قط  می رابطه ةها باالتر است و در قیامت كه هم نسب

با اندك چیري قطت    هاي مُلكی كه از روي عادات بشري است، شود. ارتباط هويداتر می

متوازين شترعی و عقلتی     ةشود، اما ارتباطاتی كه تحت نظام ملكوتی الهی و در ستاي  می

 باشد، گسست و انقطاع ندارد.  

 صورت ملکوتیِ عصبیّت

هاستت.  قیتامتی، ملكتات انستان و قتوّت آن     هاي ملكوتی و برزخی و میران در صورت

ممكن است انسان در آن عالم به صورت حیوانات يا به صورت شیطان محشتور شتود.   

خردلتی   ةدانت  ةكه: آنتان كته در دلشتان بته انتداز      كند به اين اين حديث هم كه اشاره می

شوند، ممكن استت بته همتین معنتا باشتد.       عصبیت باشد با اعراب جاهلیّت محشور می

رود، شايد خود را به صورت يكتی از اعتراب جاهلیتت     سی كه با اين رذيله از دنیا میك

ببیند كه نه ايمان به خدا دارد و نه عقیده بته رستالت و نبتوت. و چتون ايتن خُلتق، از       

دار، به صتورت شتیطان    هاي عصبیت خواص شیطان است، شايد اعراب جاهلی و انسان

 محشور شوند.  

حقايق را  ةين خُلق خبیث از شیطان است و اين حجاب، همپس اي عرير! بدان كه ا

هاي ديگتران را رذيلته نمتايش    دهد و خوبی می  برد و رذايل را محاسن جلوه از نظر می

بینتد بته كجتا     چیر را به صورت غیر واقعی می دهد و معلوم است كار كسی كه همه می

است، منشس بسیاري از رذايتل  كه موجب هالك انسان انجامد. اين رذيله، عالوه بر آن می

شود. پس انسان عاقل كه مفاسد آن را دانست، بايتد بته    و مفاسد اخالقی و عملی نیر می
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داند چه وقت،  فكر درمان باشد و خود را از آن پاك كند. مجال اندك است و انسان نمی

 روز كوچ اوست.

از دستت    فرصتت كنی، اگر كوتاهی كنتی   اي عرير كه اكنون اين اوراق را مطالعه می

دانتیم   هاي صحی  و سالمی كه با مرگ ناگهانی از اين دنیا رفتند و نمتی  رود. چه آدم می

ها چه شد؟ يک دم را هم غنیمت شمار كه كار بسیار مهم است و سفر بستیار   عاقبت آن

خطرناك. اگر دستت از اين جهان كه مررعة آخرت است كوتتاه شتود، جتر حسترت و     

نبري. اولیاي الهی يک لحظه راحتت نداشتتند و در فكتر ايتن      اي حیرت و عذاب نتیجه

آور  حیترت  هاي امیرالمؤمنین و ناله سفر پرخوف و خطر بودند. حاالت امام سجاد

است. چه شده كه ما چنین غافلیم؟ اكنون كه رحمت الهی تو را احاطه كرده و ستالمت  

مبتاش و از ايتن   و حیات و امنیت وهدايت وعقل و فرصت اصالح نفتس داري غافتل   

ها استفاده كن. اگر خداي نخواسته شیطان با وسايل مختلف ايمان را از چنگ تو  رحمت

ربود، ديگر قابلیت رحمت و شفاعت نخواهی داشت. رحمت ختدا در دو دنیتا سرشتار    

هتاي   هاي خدا در اين عالم كه بتذر رحمتت   است. تو اگر طالب رحمتی چرا از رحمت

گذاري؟ واي   ها را كنار میشوي و با القائات شیطانی آن نمیعوالم ديگر است برخوردار 

 بر حال من و تو از اين غفلت و كوري و كري و جهالت!

 های اهل علم عصبیّت

هاي جاهلی، ايستادگی در مطالب علمی و حمايت از حرفی است كته   يكی از عصبیّت

ل باطتل. ايتن   از خود يا معلم و مرادش صادر شده است، نه براي اظهتار حتق و ابطتا   

تر و نارواتر است؛ هم از جهت متعصّب، زيرا اهتل علتم كته     عصبیت از جهاتی زشت

دانتد،   بايد مربّی ديگران باشد و خودش وخامت امور و عواقب سوء اين اخالق را متی 

تر است. كسی كه ختود را  تر و مؤاخذه بیش اگر عصبیت داشته باشد، حجّت بر او تمام

كنتد، اگتر بته    محفل انس و راهنماي راه آخرت معرفی میچراغ هدايت مردم و شم  

قولش عمل نكند و باطنش مخالف ظاهرش باشد در زمرة اهل ريتا و نفتاق و علمتاي    
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 سوء به حساب آيد و فساد عالِم موجب فساد امّت شود.  

خود علم است، زيرا عصبیّت خیانت بته   ةزشتی ديگر اين خلق در اهل علم از ناحی

ی از آن است. كسی كه حامل بار اين امانت و آراسته بته ايتن خلعتت    ناشناس علم و حق

شود، بايد حرمت آن را حفظ كند و آن را صحی  و سالم به صاحبش تحويتل دهتد. بتا    

 كند و خود اين خطايی عظیم است.   تعصّب، به آن خیانت و ظلم می

طرف است، چون طرف تعصّتب در مستائل علمتی     ةجهت ديگر زشتی آن، از ناحی

هتتل علتتم استتت كتته حفتتظ حتترمتش الزم استتت و هتتتک حرمتتت آن، حتترام. گتتاهی ا

شود انسان به اهل علم هتک حرمت كند. پناه بر ختدا از   موق ، سبب می هاي بی عصبیت

 اين خطاي بررگ! 

شتود   كسی است كه به خاطر او تعصّب ورزيده می ةجهت ديگر قباحت آن، از ناحی

شتود، چتون مشتايخ     ين تعصّب موجب عقوق متی كه مثالً استاد يا شیخ انسان است و ا

، گريتران و از دستت كستی كته بته ختاطر        عظام، مايل به طرفداري از حقّند و از باطل

كشی كند و تروي  باطل نمايد خشمگینند و البته عقوق روحتانی بتاالتر از    عصبیّت حق

 عقوق جسمانی است و حق والدتِ روحی از حق والدت جسمی باالتر است.  

اهل علم الزم و حتمی است كته ختود را از مفاستد اخالقتی و عملتی مبترّا       پس بر 

سازند و به زينت اعمال نیک و اخالق كريمه آراسته باشند و خود را از منصب شتريفی  

 والسالم.  ،داند كه خدا به آنان عطا كرده خل  نكنند كه خسرانِ آن را تنها خدا می

 





 

 

 

 

 

 

 

 اقـنف

 فرمود: حضرت صادق

كستتی كتته  1؛«ن نییابِ سییاناِ  ِمییلِ  هُ ِة َولَییاَمییيالقِ  نمَ يَییجییاَء  نِ يسییانَ لِ وَ  نِ ياَ جْ نَ عِیی نَ يِ ملِ ْسییالمُ  یَ ِقییلَ  نْ َمی»

مسلمانان را با دو چهره و دو زبان ديدار كند، روز قیامت درحتالی بیايتد كته دو    

 زبان آتشین دارد. 

*   *   * 

انان بترخالف بتاطن و   آن است كه ظاهر حال انسان در برخورد با مستلم « دورويی»

اش باشد، در ظاهر نمايش دهد كه اهل محبت و دوستی با آنتان استت، ولتی در     سريره

 خالف آن باشد.  باطن بر

كند، از او مدح يا اظهتار دوستتی و    هم آن است كه با هركس مالقات می« دوزبانی»

لتی نفتاق   چاپلوسی كند و در غیاب او، او را تكذيب و غیبت كنتد. بنتابراين تفستیر، اوّ   

عملی است و دوّمی نفاقِ قولی و شايد حديث، اشاره به صفت زشت نفاق باشدكه ايتن  

 ترين صفات منافقان و از آثار شوم نفاق است. دو صفت از بارز
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 مراتب نفاق

نفاق و دورويی مثل ساير اوصتاف ختوب يتا بتد، درجتات و مراتبتی دارد و هتر يتک از         

نهد. اگر انستان نفتس امّتاره را بته حتال       افرايش می اوصاف ناپسند اگر عالج نشود، رو به

خود واگذارد، به سبب تمايل ذاتی آن بته فستاد و مستاعدت شتیطان، رذايتل آن هتر روز       

وجتودش   ةشتود و همت   جا كه صورت جوهري نفس او می شود تا آن تر میشديدتر و بیش

همتت   ةه همت شود ك آيد و در اندك زمانی چنان مهارگسیخته می تحت حكومت آن در می

كند و با هر كس ديتدار كنتد بتا دورويتی و دوزبتانی مالقتات        خود را صرف آن رذيله می

كند و جر مناف  شخصی و خودپرستی چیري در نظرش نباشد. صداقت و صتمیمیت و   می

برد و از هیر فستاد و زشتتی    كارها دورنگی به كار می ةنهد و در هم مردانگی را زير پا می

 شود.   انسانیت دور است و با شیاطین محشور می ةن كسی از زمركند. چنی پرهیر نمی

اين مراتب شدت و ضعف، گاهی در خودِ نفتاق استت، گتاهی در متعلّتقِ آن، زيترا      

كند، گاهی در ملكات حستنه و فضتايل اخالقتی، گتاهی در      گاهی در دين خدا نفاق می

، و ائمّته هتدي   اعمال صال ، گاهی در امور عادي و متعارف، گاهی بتا رستول ختدا   

گاهی با اولیا و علما و مؤمنین، گاهی با مسلمانان و گاهی با ساير بنتدگان ختدا از ملتل    

در زشتی و وقاحت با هم فرق دارند، گرچه در اصل خباثت و زشتتی    ها همه ديگر. اين

 همه شريكند و شاخ وبرگ يک درخت خبیثند. 

 عذاب اخروی

 ةی بسیار زشت استت و انستان دورو از جامعت   نفاق و دورويی عالوه بر آنكه خود صفت

انسانیت خارج است و در اين عالم رسواست، در آخرت هم دچار عذاب دردناك است 

گونه كه در حديث شريف ذكر شده، به صورت انسانی با دو زبان آتشتین محشتور    و آن

از گردد. در حتديث ديگتري    شود و نرد خدا و انبیا و فرشتگان رسوا و سرافكنده می می

آيتد كته يكتی از دو    آمده است كه روز قیامت، آدم دورو بته صتورتی متی    پیامبر خدا

زبانش از پشت سرش خارج شده و يكی از پیش رو و هر دو زبان آتش گرفتته و همتة   
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شود: ايتن كستی استت كته در دنیتا دورو و       گاه گفته می جسدش را آتش زده است، آن

 1ود.گونه معروف شدوزبان بود و در قیامت اين

اين صفت، منشس بسیاري از مفاسد و مهالک است كه دنیا و آخرت انسان را بتر بتاد   

چینی، غیبت، ايذاء مؤمن، ستبّ متؤمن، هتتک حرمتت و كشتف      دهد، از قبیل سخن می

هاي چشتم  ها و اشارهاسرار و... كه هر يک سببی مستقل براي هالكت انسان است. كنايه

كنند، داخل  كه در مقابل آنان اظهار دوستی می، با آنو ابرو كه بعضی نسبت به هم دارند

همین نفاق و دورويی است. انسان بايد خیلی مواظب حال و رفتار و اعمال خود باشتد،  

ها دشوار. شايد انسان تا آخر عمر مبتتال   هاي شیطان دقیق است و نجات از آنكه نیرنگ

س انستان بايتد مثتل يتک طبیتب      به اين رذيله باشد و خود را صحی  و پاكیره پندارد. پ

دلسوز و حاذق و پرستار شفیق، از حاالت نفس و اعمال و اطوار خود مواظبتت كنتد و   

هتا نیستت و هتیر     تتر از آن تتر از امتراض قلبتی و كشتنده    بداند كه هیر مرضی، پنهتان 

 تر از انسان به خودش باشد.پرستاري هم نبايد دلسوزتر و مهربان

 عالج نفاق 

 عظیم دو چیر است:عالج اين نقص 

يكی تفكر در مفاسدي كه پیامد اين رذيله است. در اين دنیا اگر انسان بته دورويتی   

كننتد، از   شود و از مجتالس و محافتل ختود او را طترد متی      معرفی شد، رسواي همه می

سوز پاك كند ماند. انسان باشرف بايد خود را از اين ننگ شرف كسب كماالت هم بازمی

اي زشتت  ها نگردد. در آخرت هم كه عالم كشف اسرار است، با چهرهتا دچار اين ذلت

 شود. شود و با شیاطین و منافقان عذاب می و با دو زبان آتشین محشور می

عمل پس از توجّه به اين مفاستد استت كته يتاد شتد.      ة دومین عالج، ورود به مرحل

ف خواهش نفتس  انسان مدّتی از حركات و سكنات و اعمال خود مواظبت كند و برخال
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اقدام و مجاهده نمايد و اعمال و سخنان خود را در ظاهر و باطن خوب كند و تظاهر و 

تدلیس را كنار بگذارد و از خداوند هم توفیق بطلبد كه او را بر نفس امّاره مستل  كنتد.   

پايان است. هركس قدمی براي اصالح خود بردارد، او يتاري  رحمت خدا بر بندگان  بی

چندي بدين حال باشد، امید است نفس او صفا پیدا كند و از كدورت نفتاق   كند. اگر می

 و دورويی پاك شود و مورد لطف حق قرار گیرد.

 بعضی از اقسام نفاق 

بدان اي عرير، كه يكی از مراتب دورويی و دوزبانی، نفاق با خداوند متعال است كته ولتی   

جهتل و غفلتتیم و از ايتن حقیقتت،     نعمت و مالک اصلی ماست و ما در اين عالم مبتال به 

هاي ظلمانی خودخواهی و حبّ دنیا تا در عالم طبیعتتیم  غافل. بعید است به خاطر حجاب

از اين غفلت بیدار شويم. اكنون چنان در خواب غفلت و سرمستی طبیعت غرقیم كه همتة  

ه كند. وقتتی از ايتن مستتی و سترگرمی بت      ها و اخالق بد در نظر ما خوب جلوه میزشتی

 ايم.آيیم كه كار از دست رفته و در زمرة منافقان دورو و دوزبان محشور شده خود می

توحیتد و دعتوي استالم و ايمتان و     ة اين دورويی چنان است كه عمري اظهار كلمت 

كنیم و ادعاي اسالم و ايمان و زهد و خلوص داريم، اگر از اهتل   محبت و محبوبیت می

كنتیم و اگتر اهتل     واليت و خالفت رستول متی   علم و فقاهتیم، دعوي كمال اخالص و

علوم عقلی هستیم، دعوي ايمان حقیقی برهانی داريم و خود را صتاحب علتم الیقتین و    

شماريم و اگر اهل  دانیم و مردم را در علم و ايمان ناقص می عین الیقین و حق الیقین می

ريتم. هتر   فیم، دعتوي معتارف و جذبته و محبتت و فنتا و واليتت و... دا      و تصوعرفان 

اي دارد. اگتر ظتاهر و بتاطن و    اي از ما به زبان حال و قال براي خود ادّعاي مرتبه طايفه

منافقتان و در  ة ادّعا با واقعیت منطبق بود، گواراي صاحبانش باد، وگرنه بداند كه از زمتر 

سلک دورويان و دوزبانان است و تا فرصت باقی است به عتالج ختود پتردازد و بتراي     

 لمت خود فكري كند.روز ذلت و ظ

 منقول است: اي عرير مدّعی اسالم! از رسول خدا 



 33   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

؛ مسلمان كسی استت كته مستلمانان از    «هِ سیانِ لِ وَ   ِ  ِ يَی نْ ِمی ن َ مُ لِ ْسیالمُ  مَ لِ سَ  نْ مَ  مُ لِ سْ المُ »
 دست و زبان او سالم باشند.

 چه شده كه من و تو هرچه قدرت داشته باشیم، از آزار زيردستان مضايقه نتداريم و 

اگر با دست نتوانیم آزارشان كنیم، با تیغ زبان در حضورشان و اگر نتوانیم، پشت سرش 

پردازيم. اگر مسلمانان از دست و زبانمان سالم  به غیبت و هتک حرمت و كشف راز می

 نیستند، دعوي اسالم ما خالف است و در زمرة منافقان و دورويانیم.

اه الهی به توحیتد ايمتان داري و قلبتت    اي مدّعی ايمان و خضوع قلب! اگر در بارگ

طلب است، پس چرا قلبت اين همه براي اهتل دنیتا خاضت  استت و      پرست و يكیيكی

دانتی و زر و زور را   پرستی؟ جر اين است كه آنان را مؤثّر در ايتن عتالم متی    آنان را می

ايتن  دانی؟ پیش تمام اسباب ظاهري خاضعی، ولی از مؤثّر حقیقتی غتافلی، بتا     مؤثّر می

 همه ادعاي توحید هم داري. تو نیر در زمرة منافقان و دو زبانان هستی.

اي مدّعی زهد و اخالص! اگر تتو مخلصتی و بتراي ختدا از مشتتهیات دنیتا زهتد        

شتوي و بتراي    ورزي، چه شده كه از متدح و ثنتاي متردم ايتن قتدر خوشتحال متی        می

كنی؟ پس بتدان كته ايتن     ر میدهی و از فقرا و مساكین فرا همنشینی با اهل دنیا جان می

زهد و اخالص حقیقی نیست، زهد از دنیا براي دنیاست و در ادعاي ختود كتاذبی و از   

 دورويان و منافقانی.

! اگتر مطتابق   اي مدّعی واليت از جانب ولتی اهلل و خالفتت از جانتب رستول اهلل    

هستی و اگتر بترگ    1«ال ُ نْ َمی رِ اً  ْمی َ يطِ مُ   نا ُ لی هَ فاً عَ خالِ   مُ هِ نِ ي ظاً لِ   حافِ هِ سِ فْ نیَ ناً لِ  ا ِ »حديث 

ي واليت و رسالتی و مايل به دنیا و متمايل به سالطین و گريران از فقترا نیستتی،    شاخه

هاي الهی میان مردمتی، و االّ در زمترة علمتاي    اسمت با مسمّی مطابق است و از حجت

تتر و  لتت زشتت  سوء و در زمرة منافقانی و از طوايف ديگتر كته ذكتر شتد بتدتر و عم     

 تر است.تر است، چون حجّت بر علما تمامروزگارت تباه

                                                 

: از فقها هر كه خود نگهدار، نگاهبان دين خود، مخالف هواي نفس ختود و فرمتانبر   . از سخنان امام عسكري1
 .951، ص 1، ج احتجاجز او تقلید كنند؛ موالي خود باشد، مردم بايد ا
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م بته حقتايق و ربت     اي مدّعی حكمت الهی و علم به حقايق و مبد  و معاد! اگر عالِ

يد آرام و قرار اسباب و مسبّباتی، اگر عالم به صور برزخی و احوال بهشت و دوزخی، با

الَم باقی كنی و از اين عالم و مشتهیات وقت خود را صرف تعمیر ع نداشته باشی و همة

آن فرار كنی. پس چرا از حجاب الفاظ و مفاهیم، قدمی بیرون نگذاشتی و آن همته ادلّته   

كه عمر و همّتت ختود را در   بال مگسی تسثیر نكرد؟ واي به حال آنة ها به اندازو برهان

 وارد نشد.علوم ما بعد الطبیعه صرف كرد، امّا يكی از حقايق هم در قلب او 

ل اهلل و از اي مدّعی معرفت و جذبه و سلوك و محبتت و فنتا، اگتر بته راستتی اهت      

هستتی، گوارايتت بتاد. ولتی ايتن قتدر شتطحیات و         اصحاب دل و اهتل ستابقة نیتک   

و وسوسة شتیطان دارد، بتا محبتت و جذبته     نفس  هاي گراف كه حكايت از حب دعوي

جذوبینی اين قدر به مردم اظهار مقام و مخالف است. تو اگر از اولیاي حق و محبّین و م

ختدا را   الق به مخلوق متوجّه مستاز و خانتة  هاي بندگان خدا را از خمرتبت مكن و دل

هايشان پرقیمت است و بايد صرف محبّتت ختدا   غضب مكن. بندگان خدا عريرند و دل

 درازي مكتن. پتس اگتر در   خدا بازي مكن و به ناموا او دستت ة شود. اين قدر با خان

دعوي خود صادق نیستی، در زمرة دورويان و اهل نفاقی. بگذرم و بتیش از ايتن طتول    

 كالم سراوار من روسیاه نیست.

كنی بايد فكري براي روز سیاه كرد و ختود را از   اي نفس لئیم نويسنده كه اظهار می

گويی و قلبت با زبانت همراه و نهان و آشتكارت   اين بدبختی نجات داد، اگر راست می

افق است، چرا اين قدر غافلی و در فكر سفر پر خطر مرگ نیستی؟ عمرت گذشت و مو

دست از هوا و هوا برنداشتی. به زودي پايبند و گرفتار اعمال و اخالق ناهنجار ختود  

غیر متّعظی. اگر به اين حال بگذري، بیم آن است كه با دو زبان  شوي. تو خود واعظِ می

 شوي.از آتش و دو صورت آتشین محشور 

خودي هشیار فرمتا و  خداوندا، ما را از اين خواب طوالنی بیدار كن و از مستی و بی

دل ما را به نور ايمان صفا بده. ما مرد اين میدان نیستیم، تو خود ما را دستتگیري كتن و   

 اهرين.ک محمّد وآله الطاز چنگال شیطان و هواي نفس نجات بده. بحق اولیائ



 

 

 

 

 

 

 

 ی آرزوهوای نفس و دراز

 فرمود: منینيحیی بن عقیل گويد: امیرالمؤ
ّ  الَحی نْ َعی    ُصیيَ  ی فإنّیهُ نَ الَای   رّما اَّبیاعُ لِ ا مَ  ن َ  ُ ی وَ نَ الاَ  َّباعَ اِ : نِ يتنَ اَیْ  مُ  ُ يْ لَ عَ  افُ إّنما رخَ »
ترسم: پیروي از  هوي  همانا از دو چیر بر شما می 1؛«ةِ رَ ی اآلِخینِسیيُ ف لِ ا َمی ن ُ رّما  ُ وَ 

دارد، امّتا درازي امیتد و    رزوي دراز. امّا پیروي هوي، شما را از حق بتاز متی  و آ
 برد. آرزو، آخرت را از ياد می

*   *   * 

به معناي دوست داشتن و تمايل است، چه نسبت به چیر پسنديده، يا ناپستند.  « هوا»

 اگر مهار عقل و شرع نباشد، مقتضاي طبیعت نفس انسان، تمايل به شتهوت و هواهتاي  

 نفسانی است.

  رت توست ز يتاد بتردن آخت   ادر دو مقام، به كیفیت باز داشتن هواي نفس از حق و 

 پردازيم.   آرزوي دراز، می

 مقام اول: نکوهش پیروی از هوای نفس

 :پردازيم ها می بخش است كه به آن در اين مقام، چند
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 حیوانیّت، ابتدای امر انسان  

رشته شده است، لیكن از آغتاز پیتدايش آن   گرچه نفس انسانی بر توحید و عقايد حق س

كند، مگر كسی كته از   در اين عالم، همراه با تمايالت نفسانی و شهوات حیوانی رشد می

 سوي خداوند تسيید ويژه شده باشد. 

انسان از آغاز پیدايش، حیوان ضعیفی است كه امتیازش بر حیوانات، قابلیت او براي 

بالفعل است، تحت فرمان غضتب و شتهوت قترار     انسانیت است و چون در ابتدا حیوانِ

هاي ديگتر بته    چینی و شیطنتگیرد و براي اداره اين دو قوّه، دروغ و نیرنگ و سخن می

كنند و اگر تحت تربیت يک مربّتی   برد و اين قوا در وجود او رشد روزافرون می كار می

در صفات يادشده، شود كه  واق  نشود، پس از رسیدن به رشد و بلوغ، حیوان عجیبی می

ربايد و در مقتام حیوانیتت و شتیطنت بته كمتال       گوي سبقت از حیوانات و شیاطین می

گونه استمرار يابد، هیر يک از معارف الهی و اخالق شايسته و اعمال رسد و اگر اين می

شود و تولتد دوم   رسد، بلكه نور فطرتش هم خاموش می نیک در او به مرحله بروز نمی

ماند و از حق محتروم و   دهد و در همان حال می براي او رخ نمی« نسانیوالدت ا»يعنی 

كه با همین حال از دنیا برود و چون در آخرت، سرّ و درون كشف شود، تا آن ممنوع می

هتا و   شود، خود را به صورت حیوانی يا شیطان خواهد ديد نه انسان، و در آن ظلمت می

 ماند.   پايان می هاي بی ها و وحشت عذاب

دارد و هرچته هواپرستتی    گونه است كه تبعیت از هواي نفتس، از حتق بتاز متی    اين

تر است و اگر مملكت وجود انسان با تعالیم انبیتا  تر باشد، بازماندن از حق هم بیش بیش

رسد و  و تربیت علما ادارة شايسته شود، پس از مدتی استعداد كمال انسانی به ظهور می

گردد و بُعتد شتیطانی او تستلیم     به شسن انسانیت برمی شؤون و قواي كشور وجود، ةهم

پیماي راه آخرت، براي او راهوار گشته، شتهوت و   شود و بُراق آسمان مقام انسانیتش می

شود و حق و قتوانین حتق، حكمفرمتاي مملكتت وجتود       غضب تسلیم عدل و شرع می

 گردد.  می

ق است، پیروي از شرع طور كه پیروي از هواي نفس، میران بازماندن از حپس همان



 21   اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. به متنی که می خواهید در Heading 1خطا برای اعمال 

هتاي   گتاه هم میران جلب و پیدايش حقیقت است و میتان ايتن دو منترل، منترل      و عقل

شمار است، به نحوي كه هر قدمی كه به پیروي از هواي نفس برداشته شود، به همان  بی

ستازد و   دارد و از كمال انستانی و استرار وجتود محجتوب متی      اندازه از حقیقت باز می

شتود و   نفس قدم بردارد حجاب بركنار متی  ةاندازه كه بر خالف خواستبرعكس، به هر 

 كند.   حق در مملكت وجود، جلوه می

 نکوهش هواپرستی

فرمايد: از هواي نفس پیروي مكن كته تتو را    خداوند در نكوهش پیروي هواي نفس می

س تر از كسی كه پیتروي هتواي نفت    فرمايد: كیست گمراه می 1سازد. از راه خدا گمراه می

   2خود كند، بدون راهنمايی از خدا؟

فرمايتد كته خداونتد     از قول خداي متعال چنین نقل می در حديثی حضرت رسول

 فرمود:  

 ةاي نیست كه خواستت  م سوگند، هیر بندهمبه عرّت و جالل و كبريا و وااليی مقا

كه كارش را پريشتان كتنم و دنیتايش را    خود را بر خواستة من برگريند، مگر آن

ام بته   ه سازم و دلش را به دنیا مشغول گردانم و جر آنچه برايش مقدر كردهآشفت

اي  او ندهم. و سوگند به عرّت و جتالل و عظمتت و نتور و رفعتتم، هتیر بنتده      

كه فرشتتگانم را  خويش برگريند، مگر آن ةمرا بر خواست ةنیست كه هوا و خواست

ر روزي او ستازم و در پتی   دا عهده ها و زمین را اش برگمارم و آسمان به نگهبانی

تجارت هتر تتاجري بتراي او تجتارت كتنم و روزي او رستانم و دنیتا را رام او        

   3گردان باشد!.گردانم، هرچند كه دلش از آن روي

 نیر روايت است كه فرمود: از امام صادق
َِ مییا ََ  َ   مْ کُ نا َ وا رْهییبُ َِ ْحییإ» م اِ نا ِ رْهیی اَّبییاعِ  نْ ِمیی جییا ِ لرف ی لِ  َ یٌء رْعییَشیی سَ يْ لَیی  فیَ مْ  ُ  اءَ رْعیی و َ بُ حیی

                                                 

1 .ى ْفَیُضِلّكَ عَنئ سََ یل  اهلل الئهَوَ  تَتََّ ع واَل11(: 31ص ) ؛. 

2 .َعَ هَوَاهُ ب غَیْر  هُدىً مِنَ ضَلُّ مِمَّن وَمَنئ أ  .52(:11؛ قصص )اهلل  اتََّ

 .335، ص 1، ج كافی. 3
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گونته كته از دشتمنانتان هتراا      از هواهاي خود بپرهیريد، آن 1؛«ماِ تِ نَ رلِسی صیا  ِ حَ وَ 
هتاي   تر از پیروي هواي نفس و چیتده  داريد، چرا كه هیر چیر براي مردم، دشمن

 هايشان نیست. زبان

گام در پتی آن  ناپذير است. اگر انسان يک  هاي نفس، پايان اي عرير! بدان كه خواسته

هاي بعدي را نیر برود. اگر يک در به روي خواهش نفتس بتاز    شود گام رود، مجبور می

كنی، ناچاري درهاي بسیاري را به روي آن بگشايی و از يک پیتروي هتواي نفتس، بته     

بنتدد.   هاي حق را به روي تو متی  راه ةكه در پايان، همشوي تا آن هراران مهلكه دچار می

از همین است. اگر انسان در چنین راه پرهراستی   مان امیرالمؤمنینترا موال و مرشد

را كه پدر معنوي انستان و رحمتت    افتد و خود را به پرتگاه نیستی اندازد، رسول خدا

آورد. پس اگر بتا رستول ختدا آشتنايی و محبتت امیتر        براي جهانیان است، به خشم می

ان را از تترا و نگرانتی بیترون آور و    داري، قلب مبارك آن  مؤمنان و اوالد او را در دل

دانتی، او را در انجتام مسموريتت هتدايت و      اگر خود را از پیروان حضترت رستول متی   

 استقامت امّت، شرمسار نكن. 

اگر فرزندان يا ساير بستگان تو كارهاي زشت انجام دهند كته در شتسن تتو نیستت،     

پدران حقیقتی   ؤمنانو امیر م شوي. رسول اكرم پیش مردم شرمسار و سرشكسته می

 امّتند. خود آن حضرت فرمود:
ِِ رعَ  ی  لِ عَ ا وَ رنَ »  2«.ةِ االُمَّ   ِ نا ه

و اگر ما را در حضور خداوند و محضر آن بررگواران براي حستاب حاضتر كننتد و    

گذرد و آنتان در   عمل ما جر زشتی چیري نباشد، به آن بررگواران چه سخت می ةدر نام

 شوند.   و پیامبران شرمسار می تعالی و فرشتگان  محضر حق

هتاي   نعمتت كنی و هتم بته ولتی    پس اي انسان ظلوم جهول، كه هم به خود ظلم می

خودت كه خود را در راه هدايت تو فدا كردند و آن همه رن  كشیدند، كمتی از ختواب   
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غفلت بیدار شو و شرم كن. براي آنان، همان ظلمی كه از دشمنان دين ديدند بس است، 

 كنی به آنان ظلم مكن، كه ظلم از مدعی دوستی، ناگوارتر است.   عاي دوستی میتو كه ادّ

 شمار هواهای نفسانی

هواهاي نفسانی بسیار و گوناگون و داراي مراتب و متعلّقتات مختلتف هستتند وگتاهی     

فهمد كه كید شیطانی و هواي نفستانی استت، مگتر     چنان دقیق است كه خود انسان نمی

اين هواهتا بته نحتوي در بتاز داشتتن از راه ختدا        ةیدار كنند. همكه هشدار دهند و بآن

 شركت دارند، هرچند در مراتب مختلف.  

پیروان هواهاي باطل و بندگان زر و سیم به نوعی، پیروان هواي نفس به نوعی ديگر 

و صاحبان عقايد باطل و اخالق فاسد به نحو ديگري از حتق محجوبنتد، اهتل گناهتان     

نحوي، دلبستگان به مشتتهیات نفستانی و پترداختن بتیش از حتدّ بته       كبیره و صغیره به 

يا به طم  بهشت عبادت جهنم  مباحات به نحو ديگر و اهل عبادات ظاهري كه از ترا

ها و مقامات عارفان به نحتو ديگتر از    كنند به نحوي و اهل معارف و سلوك و جذبه می

بتاقی  « خود»هم نوعی اثر از  ها حق محجوبند و از تجلّیات خاص، محروم، چون در اين

است. پس همه بايد از حال خود تفتیش كنند و خود را از هواي نفتس پتاك ستازند تتا     

 ابواب رحمت الهی به روي آنان گشوده شود. 

 مقام دوم: در نکوهش آرزوی دراز

 پردازيم: ها می در اين مقام دو بخش است كه به آن

 آرزوی دراز، موجب فراموشی آخرت  

است. تتا انستان  متنبّته نشتود كته      « يقظه»رل از منازل انسانیت، منرل بیداري و اولین من

مسافر است و مقصدي و سیري دارد و بايد به سوي آن مقصتد حركتت كنتد، بتراي او     

شود. يكی از موان  بررگ اين بیداري كه مقصد و لروم حركتت   عرم و اراده حاصل نمی

د وقت براي سیر، وسی  است و امتروز و فتردا   رنداپبرد، آن است كه انسان ب را از ياد می
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كند و اين حالتِ آرزوي دراز و امید بته بقتاي درازمتدّت، او را از اصتل مقصتد كته        می

 كند.   توشه و همراه، غافل میآخرت است و برداشتن ره

توشه و با خدا نكند انسان، سفر دور و دراز و پرخطري را كه در پیش دارد، بدون ره

راه هتالك گتردد و راه بته     ةمقصد، آغاز كند، كه در اين صورت در میانت غفلت از اصل 

 جايی نبرد. 

 راه   ةغفلت از توش

آن علم و عمتل نتاف     ةتوشاي عرير! بدان كه سفر پرخطر و الزمی در پیش است كه ره

دانتد چته وقتت، بانتگ كتوچ ستر        است. سفري كه وقت آن نامعلوم است و انسان نمی

هاي شیطانی است، چنان  كه داريم و از دام يآرزوهاي دور و دراز دهند و بايد رفت. می

دارد كه به فكر هیر كتاري نیستتیم و بتا اصتالح و      ما را از توجّه به عالم آخرت باز می

راه فتراهم   ةداريتم و توشت   توبه و رجوع به حق، موان  حركتت را از پتیش پتا بتر نمتی     

در حالی كه هرينة آن جهان روي اين   سازيم. نه عمل صالحی داريم، نه علمی ناف ، نمی

وغش نبتوده و  غل ايم. عملمان خالص و بی زند و ما هیر يک را تهیه نكرده دو چرخ می

متا   ةحاصل و لغو، يا مان  راه آخرت بوده است. علم و عمل چهل پنجاه ستال  علم ما بی

ازمان معتراج  و نم  تر از سنگ خارا ساخته هاي ما را سختدر دلمان اثري نبخشیده و دل

ما نگشته و علم ما بر خشیت ما نیفروده است و اگر در چنین حالتی كوچمان دهند، چه 

 ها در پیش داريم.  ها و حسرت خسارت

و آرزوي دراز بیمنتاك  « طتول امتل  »بر ما از  پس اگر ولی اهلل اعظم، امیرالمؤمنین

ان چه غافالنته  داند چه سفر پرخطري در پیش است و انس است، حق است، چون او می

برد و چه بر سر او خواهد آمد. ختوب استت قتدري در حتال آن حضترت و       به سر می

كه اشرف خاليقند و معصوم از خطا و نسیان، بینديشیم و ببینیم ما در چته   رسول اكرم

حالیم و آنان در چه حال بودند؟ علم آنان به بررگی و خطر آن سفر، راحتت را از آنتان   

خبري كرده است و اين نسیان و فراموشتی   ، ما را دچار غفلت و بیگرفته بود و جهل ما
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هتاي   از دام  كه در ماست، از كیدهاي نفس و شیطان است و امیدها و آرزوهاي طوالنی،

 بررگ ابلیس. 

. ختواهی نختواهی   یدار شو و به فكر سفر و مقصد باشپس از اين خواب برخیر و ب

توشه تهیته كتردي، درمانتده نشتوي وگرنته،      و ره تو را از اين عالم خواهند برد. اگر زاد

نوا گردي و به سوي شقاوت و ذلّت و فقر و عذاب پیش خواهی رفت. به  چاره و بی بی

سوي عذابی بدون رحمتت و آتشتی بتدون خاموشتی و انتدوهی بتدون خوشتحالی و        

 پايان.  حسرت و ندامتی بی

كته صتداي رحیتل و     هان، اي دل غافل! از خواب برخیر و مهیاي سفر آخرت شتو، 

 بانگ كوچ بلند است و باز غافل و نادانی!

 





 

 

 

 

 

 

 

 فطرت

َِ ِفطْیَرَة اهلِل الّ خداي متعتال:   ةاز فرمود زراره گويد: از حضرت صادق تِیْ َفطَیَر النَّیا
َاا  پرسیدم، فرمود: َعَليیْ

 همه را بر توحید آفريده است.   1؛«ِ   ينحِ ی التَّ لَ  اً عَ يمِ جَ  مْ هُ رَ طَ فَ »

*   *   * 

به معنتاي شتكافتن و   « فطر»است و از « خلقت»در لغت و تفسیر به معناي « فطرت»

عتدم و حجتاب غیتب استت.      ةپاره كردن گرفته شده است. گويا خلقت، شكافتن پترد 

يِن َحِنيفیاً ِفطْیَرَة اهللِقْم َوْجَاَك ِللیفَأاز سورة روم دارد:  81حديث شريف اشاره به آيه    ف
َاا ِتْ َفَطرَ الّ  َِ َعَليیْ  كنیم.  . در چند فصل، به فطري بودن دين و توحید اشاره میالنَّا

 معنی فطرت 

مقصود از فطرت الهی كه خداوند مردم را بر آن سرشته است، حالت و هیئتی است كته  

وجودشان نهتاده استت و ايتن از     ةآفرينش را بر آن قرار داده و در اصل خلقت و خمیر

موجتودات، بته آن مخصتوص     ةزادگان را از میان همكه آدمیالطاف خداي متعال است 

 گردانیده است.  
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گرچه در اين حديث و برخی احاديث ديگر، فطرت به توحید تفستیر شتده استت،    

 قترآن،  ترين اجراي يک چیر استت واال  شريف ولی اين از قبیل بیان مصداق و تفسیر به

شتود. در   د و معتارف ديگتر متی   اهلل دانسته و دين شتامل توحیت   دين را عبارت از فطرت

  ُ نلَیيُ  ن ٍ لُینْ ّل مَ ُ ی»روايات ديگر، به اسالم و معرفت هم تفسیر شده و در حديث معروفِ 
در مقابل يهوديت و نصرانیت و مجوسیّت ذكر شده استت. پتس فطترت،     1«ةِ رَ طْیالفِ   یلَیعَ 

را بتر   شود كه خداوند، بنتدگان  معارف حقّی می ةاختصاص به توحید ندارد و شامل هم

 آن سرشته است.  

 تشخیص احکام فطرت

سرشت اشیا است، مورد اتفاق همه است و عتالم  هیست  امور فطري كه از لوازم وجود و

و جاهل، متمدّن و وحشی، شهري و صحرانشین در آن متّفقند و هیر يتک از عتادات و   

و  آورد و اختتالف شتهرها   هاي مختلف، در آن رخنه و خللی پديد نمی مذاهب و روش

هتا هتم بته آن     هتا و درك  آداب و عادات مردم در فطريات تسثیر ندارد و اختتالف فهتم  

جا نبود، فطري نیست،  گونه مورد اتفاق همگان در همه زند. اگر چیري اين اي نمی لطمه

 ياد شده، فطرت آفريده خداست و در خلقت الهی تبديلی نیست.   ةچون طبق آي

متردم از آغتاز عتالم تتا پايتان در فطريتات        ةه همت كها اين است كه با ايناز شگفتی

كه كنند اختالف دارند، مگر اين اختالف ندارند، ولی از اين اتفاق نظر غافلند و گمان می

اند، بتا هتم در آن    ديده به آنان هشدار داده شود تا بفهمند آنچه را به صورت اختالف می

 اند.  موافق بوده

 ةتتر و از همت   احكتام بتديهی، بتديهی    ةپس معلتوم شتد كته احكتام فطتري از همت      

تر است و اگر توحید يا ساير معارف حقّه از فطريتات باشتد، بايتد از     ضروريات، واض 

 ترين بديهیات باشد.   روشن

مفسّران خاصه و عامّه، هر كدام با روش خود به بیان فطتري بتودن ديتن و توحیتد     
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اي است كته از محضتر شتیخ     تر بهرهیشبآوريم،  جا می اند. اما آنچه را ما در اين پرداخته

نظیر است، گرچته بعضتی از    ايم كه در اين میدان بی آبادي برده عارف كامل، مرحوم شاه

ها به طور رمر و اشاره در آثار برخی محققان آمده و بعضی هم بته نظتر قاصتر متن      اين

 رسیده است.  

  بتودن  چیرهايی كه فطري است، عبارت است از: اصل وجود مبتد ، توحیتد، جتام   

ِ كماالت، ايمان به روز معاد و رستتاخیر، نبتوّت، وجتود     ذات مقدا خدا نسبت به همه

ها كته   مالئكه و روحانیون، انرال كتب آسمانی و نشان دادن راه هدايت. به بعضی از اين

 كنیم.  با حديث شريف مناسب است اشاره می

 مقام اول: فطری بودن اصل وجود مبدأ

كه: يكی از امور شود و آن اين ري بودن اصل وجود مبد  معلوم میبا بیان يک مقدمه، فط

زادگان آن سرشت را دارند و كسی بر خالف آن نیست و عتادات و  آدمی ةفطري كه هم

 ةاستت كته در خمیرمايت   « عشق به كمال»دهد  اخالق و مذاهب مختلف آن را تغییر نمی

است. اين عشق بته كمتال، منشتس     ملل و اقوام بوده ةها و هم زمان ةها در هم انسان ةهم

فرساي انسان استت، هرچنتد در    هاي طاقت حركات و سكنات و زحمات و جديت ةهم

كته در كجتا و در چیستت و محبتوب و معشتوق در كجاستت،       تشخیص كمتال و ايتن  

اختالف دارند و هر كس معشوق خود را در چیتري يافتته و كعبته آمتال ختويش را در      

 ان خواهان آن است. چیري توهم كرده و از دل و ج

پندارنتد و عاشتقانه در راه آن    و زر و زيتور دنیتا متی     اهل دنیا، كمتال را در دارايتی  

كوشند. اهل علوم و صناي ، اهل آخرت و ذكر و فكر و.. همه و همه متوجته كمالنتد    می

ورزي  پندارنتد و بتا آن عشتق    دانند و آن را معشتوق ختود متی    و كمال را در چیري می

ها، معشوق  ها و محبوب ا بايد دانست كه با اين همه، هیر يک از اين معشوقكنند. ام می

يابد كته اگتر قلتبش     اصلی نیست، چون هر كس به فطرت خويش رجوع كند، چنین می

شتود و بته    باالتري را بیابد، فوراً قلبش از آن منصرف متی  ةمتوجه هرچه باشد، اگر مرتب
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شتود و در هتیر    ز و اشتیاق روزافرون میشود و آتش عشق و سو تر متوجه میآن كامل

 ماند.   اي متوقف نمی حد و مرتبه

فريب توجّه داريد و به سوي كوي آن دلبتر  مثالً اگر شما به جمال زيبا و رخسار دل

شتويد، يتا حتداقل هتر دو را خواهتان       روانید، اگر زيباتر از او را بیابید، متوجته آن متی  

تتر برستید و اگتر وصتف      هستید تا به جمیتل  شويد و خواهان و خريدار هر جمیلی می

بهشتیان و رخسارهاي زيباي آنان را بشنويد، اگر فرضاً بته بهشتت هتم عقیتده نداشتته      

ربايی نصیب متا   دل  گويد: كاش چنین بهشتی بود و چنان محبوب باشید، فطرت شما می

 شد.   می

لطنت يتک  دانند و مشتاق آننتد، اگتر ست    كسانی كه كمال را در سلطنت و قدرت می

روي زمتین   ةمملكت را داشته باشند، در پی نفوذ و سلطه بر مملكت ديگرند و اگر همت 

هايشان متوجه پرواز به عوالم و كرات ديگر است. حتال  را هم تحت سلطه درآورند، دل

هاي بشري در هر رشتته و مرتبته كته     سلسله ةاهل صنعت و علوم نیر چنین است و هم

 باالتر دارند.   ةباشند، شوق رسیدن به مرتب

هتا از دورتترين    انستان  ةكند كه قلوب همت  نور فطرت ما را به اين نكته راهنمايی می

مناطق آفريقا تا ممالک متمدّن جهان، از ماديین و طبیعیین تتا پیتروان اديتان و متذاهب،     

جهتل، قتدرت و   عیب، علم بی نقص است و عاشق جمال و كمالِ بی متوجه به كمالِ بی

موجودات و  ةاست. هم« كمال مطلق»مرگ و در يک كلمه  ، حیات بیضعفسلطنت بی

 ةگويند: ما عاشتق كمتال مطلقتیم، متا شتیفت      صدا میدل و هم بشرها با زبانی روشن، يک

 جمال و جالل مطلقیم و در پی قدرت و علم مطلق.  

عقتل و   ةموجودات كه در عالم تصور و خیال يتا در محتدود   ةحال، آيا در میان هم

ند جر ذات مقدا مبد  عالم، كمال مطلق و جمال مطلقی سراغ داريد؟ و آيتا جتر   اعتبار

 آن محبوب مطلق، جمیلِ مطلقی هست؟  

هاي شم  جمال جمیتل مطلتق، اي عاشتقان     اي سرگشتگان وادي حیرت، اي پروانه

عیب و زوال! قدري به كتاب فطرت برگرديد و صفحات كتاب ذات ختود را  محبوب بی
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ینید كه با قلم قدرت، فطرت الهی در آن رقم زده شده است. تا كی ايتن  ب ورق برنید، می

هتاي   كنید؟ اگر محبتوب شتما ايتن جمتال     عشق خدادادي فطري را صرف اين و آن می

رستید، آتتش اشتتیاق شتما فترو       هاي محدود است، چرا وقتی به آن متی  ناقص و كمال

 شود؟   تر می شوقتان فروزان ةنشیند و شعل نمی

لت برخیريد، مژده دهید و شتادي كنیتد كته محبتوب و معشتوق شتما       از خواب غف

ها و زمین است. پتس ايتن    عیب و نقص است و نور طلعتش فروغ آسمان زوال و بی بی

خواهد نه موهوم و خیالی. عاشق فعلی و عشق فعلتی   عشق فعلی شما معشوق فعلی می

توجته اوستت.   شود و معشوقی جر ذات كامل خدا نیست كته فطترت، م   معشوق نمیبی

 عشق به كامل مطلق، وجود كامل مطلق است.  ةالزم

 مقام دوم: فطری بودن توحید و صفات حق

هايی كه خدا انسان را بر آن سرشته است، بیراري از نقص است و انسان از هر  از فطرت

چه كه نقص و عیب دارد، متنفّر است و توجهش به كمال مطلق است. پس آنچه فطرت 

د يكتا و يگانه باشد، چون هر كثیر و مركّبی ناقص است و محتدود. در  متوجه اوست باي

تعالی است، بر شش صفت الهی برهتان آمتده     توحید كه بیانگر نسبت حق ةمبارك ةسور

اشاره به هويت مطلقه است كه فطترت بته او توجته دارد. و چتون در     « هُوَ» ةاست. كلم

استت و  « اَحتد »بسی  استت، پتس    است و چون« اهلل»كماالت است، پس  ةهم ةبردارند

نقتايص مبرّاستت، پتس آن ذات مقتدا      ةاحديّت، واحديّت است. و چون از هم ةالزم

است و میان تهی نیست و چون هويت مطلقه است، چیري از او جتدا نشتود و   « صمد»

كفو و همتايی ندارد، چون در خودش نیر از چیري جدا نگشته است و هويت مطلقه هم

  شود. پس اين سوره، از احكام فطرت و نستبت بته حتق    ر تصور نمیصِرف كمال، تكرا

 تعالی است.  



 چهل حدیث امام خمینیبرکرانة شرح    109

 

 مقام سوم: فطری بودن معاد 

 ةهاست، عشق به راحت است. اگتر از همت   هاي الهی كه در سرشت انسان يكی از فطرت

هتا و   هتا ستؤال شتود كته ايتن دلبستتگی       ويژگتی  ةهتا و بتا همت    دوره تمامها در  انسان

دهنتد كته بتراي     ت براي چیست، همه يک زبان و صري  جواب متی هاي متفاو خواسته

زحمتت و مشّتقت    نهايی همه، راحتی مطلق و استراحت بتی  ةراحتی خود است. خواست

اي معشوق همه است، هر كس اين معشتوق گمشتده را در    است و چون چنین خواسته

سراستر دنیتا،   عتالم مُلتک و    ةبندد، در حالی كه در همت  پندارد و به آن دل می چیري می

   درد و زحمت يافت نشود و در همةبی  رن  و نعمت چنین راحتی مطلق و استراحت بی

رنت  و تعتب دستت نیافتته      هاي زندگی بشر، كسی به لذت و نعمت و راحت بتی  دوره

يافتنی نیستت. عشتقِ فطتريِ فعلتی هتم،      زاد در اين عالم دستاست. پس معشوق آدمی

نیست. پس بايد عالمی وجود داشته باشد كته راحتتش   معشوقِ فعلی موجود، ممكن  بی

 اندوه باشد. و آن، سراي جاويدان حق است.   آن خالص و بی  رن  و خوشی بی

توان با فطرت حريت و نفوذ اراده هم اثبتات كترد. متواد و شتراي  و      آن عالم را می

باشتد كته   اوضاع اين عالم، با حريت و نفوذ ارادة بشر ناسازگار است. پس بايد عتالمی  

 ةخواهد باشد، چترا كته ايتن، خواستت     اراده در آن نافذ و انسان در آن حاكم به آنچه می

فطرت است. پس بالِ عشق به راحت و عشق به حريّت، دو بالی استت كته در فطترت    

ها به عالم ملكوت اعال و قرب الهی پترواز   دارد و انسان با آن انسان وجود ةتبديل نايافت

 كند.   می

شد كه علم به مبد  و كماالت و وحدت آن و علم بته روز معتاد و عتالم    پس معلوم 

 آخرت، از فطريات است، والحمد هلل.



 

 

 

 

 

 

 

 رـتفک

 فرمود: می فرمود: امیرالمؤمنین حضرت صادق
یدن دل خود را با انديشت  1؛َ«عّیکبَ  اهللَ  اَّی ِ وَ  کَ بَینْ جَ  لِ يْ اللّ  نِ اِف عَ جَ وَ  کَ بَ لْ قیَ  رِ ک  فَ التیَ عِ  ّبهْ نیَ »

آگاه كن، پهلوي خود را از )خوابِ( شتب دور ستاز و از خداونتد پروردگتارت     
 پروا كن. 

*   *   * 

هتا قبتل از تفكتر در    تنبیه، آگاهی دادن از غفلت و بیدار كردن از ختواب استت. دل  

غفلت و خواب است. چه بسا چشم ظتاهر بیتدار باشتد و چشتم بتاطن و بصتیرت در       

 در غفلت و بیهوشی.  ملكوتی نفس ةخواب گران و جنب

ر، به كار انداختن فكر است، يعنی امور معلوم را به نحوي مرتب كردن كه نتتاي   تفك

خواجته عبتداهلل    ةمجهول را روشن سازد. نیر تفكر از مقامات سالكان استت و بته گفتت   

وجو نمودن مطلوب، توس  بصیرت قلب و چشتم   انصاري: تفكر عبارت است از جست

ها معارف استت و در ايتن حتديث شتريف نیتر،      ه مطلوب دلروشن است ك 2ملكوت.

 هاست.  ها و حیات آندل ةمقصود از تفكر، معناي خاص آن دربار
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شتمار دارد. قلتب نترد اطبّتا و عمتوم متردم،        هم اطالقات و اصطالحات بتی « قلب»

هتا جريتان     گوشتی صنوبري شكل است كه با باز و بسته شتدنش، ختون در شتريان    پاره

شود، اصحاب عرفان نیر براي آن  نرد حكما به بعضی از مقامات نفس اطالق میيابد.  می

مراتب و مراحلی قائلند كه خارج از حوصله اين نوشته است. در قترآن و احاديتث، بته    

هر يک از معانی متداول میان عموم و خواص اطتالق شتده استت و آنچته در حتديث      

 شريف آمده، به معناي متداول نرد حكماست.  

د از دور ساختن خود از شب، نسبت مجازي است، يعنی رختختواب شتب و   مقصو

كنايه از برخاستن از رختخواب شب براي عبادت است. اينتک در چنتد فصتل، مفتاهیم     

 كنیم.   حديث شريف را بحث می

 فضیلت تفکر

الزم و حتمتی بتراي    ةتفكر، كلید ابواب معارف و خراين كماالت و علوم است و مقدم

است و فضیلت بستیار دارد. در قترآن و احاديتث از آن بستیار ستتايش      سلوك انسانیت 

خداوند و قدرتش را برترين عبادت دانستته و   ةتفكر پیوسته دربار شده و امام صادق

هاي ديگر: شصتت   ، يک ساعت تفكر را از عبادت يک سال )و در نقلحضرت رسول

 سال، هفتاد سال، هرار سال( برتر شمرده است.  

از  ،تفكر در خدا و استماء و صتفات و كمتاالت او   كه ب و درجاتی دارد تفكر، مرات

اش علم به وجود ختدا و انتواع تجلّیتات اوستت و از      برترين مراتب فكر است و نتیجه

 شود.   توجه به ذات علت و سبب مطلق، علم به او و مسبّبات و معلوالت پیدا می

 تفکر ممنوع و مطلوب در ذات خدا 

، ممكن است جاهل بر استاا روايتات،   «ر در ذات و اسماء و صفاتتفك»كه گفتیم  اين

گمان كند كه تفكر در ذات ممنوع است و نداند كه آن تفكر ممنوع، تفكتر در كُنته ذات   

خدا و كیفیت آن است كه رسیدن به كنه ذاتِ حق محال است و ممنوعیت آن مسلّم. اما 
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ديس آن، هدف اصلی بعثت انبیا و نظر در ذات براي اثبات وجود و توحید و تنريه و تق

آرزوي عارفان است و قرآن و حديث و كتب معتبر اخبار، پر از مطالب مربوط بته علتم   

 هاست.به ذات و كماالت و اسما و صفات الهی و اثبات آن

خبتر از معتارف كتتاب و    لیكن مصیبت آن است كه كسانی در لباا اهل علم و بتی 

به مبد  و معاد قرار داده و نظتر در ايتن معتارف را     سنّت، جهل خود را دلیل بطالن علم

حرام شمرده و هر ناسرا و تهمتی را نثار اهل اين معارف كرده و قلوب بنتدگان ختدا را   

اند و بتا تكفیتر و تفستیق، بته ايجتاد تفرقته میتان        از علم به مبد  و معاد منصرف ساخته

 ا فیی  الِ ّکیروُ فَ تیَ ال َیَ »به حديث اند و چون از دلیل كارشان پرسیده شود، مسلمین پرداخته
كننتد و  كنند، زيرا نه حكما تفكر در ذات میكنند، در حالی كه اشتباه میاستدالل می« اهلل

 نه معناي حديث آن است كه از ذات مقدا خدا هیر اسمی برده نشود.

 شود.ناچار به برخی از اين روايات و معناي صحی  آن اشاره می

 است كه:روايت  از امام باقر
 1؛«راً ي یحَ ال ََ إ هُ بَ احِ َ ی ا ُ  َ زْ يیَ ال  ی اهللِ فِ   مَ إّ  الکَ ی اهلل  فَ نا فِ ّلمُ کَ تَ ال َیَ وَ  اهللِ   ِ لْ ی خَ نا فِ ّلمُ کَ ََ »

 ةخدا سخن نگويید، چرا كه ستخن دربتار   ةدر خلقت خدا سخن بگويید و دربار
 افرايد. خدا جر حیرت نمی

خدا و كیفیت آن است، بته دلیتل آنچته     معناي حديث، نهی از تكلم در كنه ذات 

در علّت اين نهی آمده است، وگرنه سخن گفتن از اثبات ذات خدا و ستاير كمتاالت   

گتردد. قريتب بته مضتمون ايتن حتديث، از        و توحید و تنريه خدا موجب تحیّر نمی

نقل شده است كه: در مورد هر چیر سخن بگويید، ولی در ذات ختدا ستخن   « حرير»

 2نگويید.

 آمده است: ديث ديگر از امام باقردر ح
ییییفَ التیَّ وَ  مْ ا ُ يّییییإ»  مِ يِظییییی عَ وا إلَییییرُ ظُ انْ فَیییی هِ تِییییمَ ظَ وا إلییییی عَ رُ ظُیییینْ َیَ  ر ْ  مْ َُیییی ْ ا ربَ إ َ  نْ لِکییییوَ  ی اهللِ ِفیییی رَ ک 
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ختدا   از تفكر درباره خدا بپرهیريتد، ولتی هرگتاه خواستتید بته عظمتت       1؛«هِ قِ لْ خَ 
 بنگريد، به عظمت خلقت او بنگريد.

رساند كه مراد از تفكر، تفكر در كُنه ذات استت. در حتديث ديگتري از     ر میاين نی 

 تر بیان شده است: اين نكته واض  امام صادق
ییفَ اُ  التیَّ َمییإ ْ  ةِ بییا َ ال ِ  لُ َضیرفْ » برتتترين عبتتادت، استتتمرار تفكتتر  2؛«هِ َِییبَ  ْ قُ ِفییی وَ  ی اهللِ ِفی رِ ک 

 دربارة خدا و قدرت اوست.  

ات و انديشیدن در قدرت و ساير اسما و صتفات ختدا،   پس تفكر در حق و اثبات ذ

دربتارة توحیتد    نه تنها مورد نهی نیست، بلكه برترين عبادت است. از حضرت سجّاد

نگر خواهنتد   هايی ژرف دانست كه در آخرالرمان گروه پرسیدند، فرمود: چون خداوند می

اِل تتتا  و آيتتاتِ اوّل ستتوره حديتتد را َحی ٌ  رقُییْل ُهییَن اهللُ  ةبتتود، ستتور َِ َوُهییَن َعِلییيٌم عِیی
در اين آيات، توحیتد   3نازل فرمود، پس هر كس فراتر از آن رود هالك شود. الص یُ وبِ 

انديشان است. پس آيتا بتاز    و تنريه و قیامت و رجوع موجودات وارد شده و براي ژرف

 تعالی حرام است؟   توان گفت فكر در حق هم می

ن كتاب خدا جتر ايتن دو آيته )اول و ستوم     به جان دوست قسم! اگر براي حق بود

هتا و ستخنان    كرد. به كتتاب ختدا و خطبته    حديد( نبود، براي اهل دل كفايت می ةسور

رسول اكرم و جانشینان معصوم او بنگريد. در هتر موضتوع از معتارف، كتدام حكتیم و      

سخنان ختدا و معصتومین پتر از توصتیف      ةكرده است؟ هم  ها را بیان بیش از آن عارف،

هتا   فهتم ختود از آن   ةدا و استدالل بر ذات و صفاتِ خداست و هتر گتروه بته انتداز    خ

ر در كُنه ذات و كیفیتت اوستت و در   كند. پس تفكري كه ممنوع است، تفك برداشت می

بته عتالوه،    4«هر كس در خدا بنگرد كه او چگونه است، هالك شتود »حديث است كه 

كند اين است كه بعضتی   نهی از تفكر می جم  بین دو دسته از روايات كه امر به تفكر و
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از مردم، استعداد ورود به مباحث برهانی ندارند، پس نبايد وارد شوند. ولی كستانی كته   

 اهل آنند، براي ايشان برترين عبادت است.  

 ر در صُنع الهی تفک

يكی ديگر از درجات تفكر، انديشه در لطايف آفرينش و دقتايق خلقتت الهتی و اتقتان     

اش  هاستت، چتون نتیجته    نش است كه از علوم ستودمند و از برتترين عبتادت   نظام آفري

هاي آن دقیق و محكتم استت و    حصول معارف است. اسرار خلقت بسیار شگفت و پايه

نظام خلقت بسی زيبا و بر اسلوب كمال استوار است و در هر موجودي هرچنتد حقیتر   

ه نظام كلّی هستی كته بختواهیم   به نظر آيد هراران اسرار نهفته وجود دارد، تا چه رسد ب

 به لطايف و دقايق آن برسیم. 

اي كه میان زمین و خورشید است بنگتر، مستافتی    اي عرير! در همین نسبت و رابطه

معین و حركتی خاص و مدار معینی كه دارند و شب و روز و فصتول از آن بته وجتود    

تر زمین و خورشید، كم ةآيد، چه نظام استوار و حكمت كاملی نهفته است. اگر فاصل می

شتد   تر از اين بود، از گرما يا سرماي زياد، هیر معدن و گیاه و حیوانی يافت نمیيا بیش

آمتد. نتوع حركتت و     و اگر نظامی جر اين بود، شب و روز و فصتول ستال پديتد نمتی    

استقرار ماه هم در فواصل معین زمین و خورشتید، نقتش مهمتی در تربیتت موجتودات      

 زمین دارد. 

ا جاي دور برويم؟ تفكر در خلقت ختويش و قتواي ادراكتی و امتور معنتوي و      چر

دهتد. علتم بتدن و تشتري  و      هتاي بستیاري را نشتان متی     حواا باطنی انسان شتگفتی 

ساختمان طبیعی و خواص هر يک از اعضاي ظاهر و بتاطن، نظتامی شتگفت و ترتیبتی     

آشتكارا اظهتار عجتر     اي از آن رستیده و دانشتمندان   عجیب دارد كه علم بشر به گوشته 

اي ناچیر استت. زمتین متا در     كه بدن انسان در مقابل موجودات ديگر، ذرّهكنند، با آن می

اين  ةهاي ديگر هیر است و هم شمسی در برابر منظومه شمسی و منظومة  ةمقابل منظوم

ها حساب دقیق و مرتبی دارد كه عقول از درك ظرايف آن ناتوان است. آيا پتس از   نظام



 چهل حدیث امام خمینیبرکرانة شرح    103

ر، نیازي به مطلب ديگري هست كه اثبات كند موجودي عالِم و قادر و حكیم و تفكاين 

ك   َشیِفیْ اهللِ رهمتا، اين موجودات را با اين حكمت و نظم متقن پديد آورده است؟  بی
َِ فَاِ ِر السََّمَناِل َوا   . 1ْب

ده كور باد چشم دلی كه حق را نبیند و جمال جمیل او را در اين موجتودات مشتاه  

توان باور كرد تسبیحی نكند و با اين همه آثار، باز هم در شک و ترديد باشد. وقتی نمی

كه در دست داريد، يا ساعتی كه در بغل داريد، خود به خود منظم شده و به وجود آمده 

است، چه بايد كرد با كسی كه اين نظام گسترده و شگفت خلقت را پديد آمده خود بته  

 باز هم او را بايد در زمرة خردمندان به شمار آورد؟پندارد! آيا خود می

 تفکر در احوال نفس

تفكر در احوال نفس، نتاي  و معارف بسیار در پی دارد، از جملة علم بته روز قیامتت و   

 علم به بعثت پیامبران و انرال كتب آسمانی يعنی نبوت عامه.

اهمیتت بستیار   « تجرد نفتس »يكی از حاالت نفس، تجرد آن  است. حكما به مسسله 

اند و ما چون در صدد بحث تفصیلی از آن نیستیم، به بعضتی  داده و ادله آن را بیان كرده

 پردازيم.تر میاز داليل ساده

شناسی و طب و به حكم تجربته، همتة اجتراي بتدن، از     به اتفاق همة علماي زيست

و بته ضتعف و   مغر گرفته تا اندام مستحكم بدن از سی يا سی و پن  سالگی بته بعتد، ر  

تتر  رود. ولی از همین سن به بعد، قواي روحتی و عقلتی كامتل   سستی و كاهش قوا می

كه قواي ادراكی عقلی، جسمانی نیستت، وگرنته   رود. نتیجه آنشود و رو به ترقّی می می

نهاد. و چنان نیست كه قوّت گرفتن قواي عقلی مثل ساير قواي جسمی رو به ضعف می

قواي جسمی با به كار انتداختن زيتاد،    تجربه است، چون همةكاري و حصول در اثر پر

رود، نه قوّت و كمال. امّا قوايی كته از عتالم تجترّد و ملكتوت     رو به انحالل و زوال می
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 شود و اين دلیل بر آن است كه نفس، جسم و جسمانی نیست.تر میاست، قوي

اجسام متضاد است.  نیر خواص و آثار و افعال نفس، با خواص و آثار و افعال مطلق

 پذيرد و براي ورود صورت ديگر، بايد تصتوير  مثالً يک جسم بیش از يک صورت نمی

شتود. بتراي    برود تا صورت دوم را بپذيرد؛ مانند كاغذي كه نقشی بر آن رستم متی  اوّل 

اجسام چنین است. اما نفس، در  ةزدوده گردد. در هماوّل  پذيرش نقش ديگر بايد نقش

بنتدد، بتدون    هاي ضدّ آن هم نقتش متی   تی در آن نقش بسته، صورتعین حال كه صور

 زوال صورت اوّل. 

هتاي نامتنتاهی    ولی در نفس، صتورت  بندد؛ نیر در هر جسمی يک صورت نقش می

 بندد.   نقش می

بتاز  اوّل  نیر وقتی از يک جسم، صورتی زايل شتد، بتدون ستبب تتازه آن صتورت     

شتود، بتدون ستبب     بنتدد و غايتب متی    می هايی كه در نفس نقش گردد، اما صورت نمی

اجستام در ختواص و آثتار و     ةس، با همفشود كه ن گردد. پس معلوم می خارجی باز می

پذيرنتد،   افعال، متضاد است، پس مجرد است نه از سنخ اجستام. مجتردات، فستاد نمتی    

قابله نتدارد و چتون جستم     ةيابد و مجرد، ماد پذيرنده تحقق نمی ةچون فساد بدون ماد

شتود و   ست، پس نفس، با خراب شدن بدن و جدا گشتن از آن فاستد و ختراب نمتی   نی

 گردد.  ها برمی خدا به بدن ةگردد و روزي به اراد باقی است و فانی نمی

بايد دانست كه نفوا را صحّت و مترض و صتالح و فستاد و ستعادت و شتقاوت      

. ناچتار، چتون   ها براي احدي جر ذات مقدّا الهی ممكن نیستت  است. پی بردن به آن

امتور، پتس    ةبخش آن حكیم است و واقف بر همت نظام هستی نظام احسن است و نظام

گذارد، زيرا نه نقتص در   هاي سعادت و شقاوت و صالح و فساد را مهمل نمی تعلیم راه

كند و اگر نسبت به ستعادت و شتقاوت    جهت ظلم می علم دارد، نه بخیل است و نه بی

آيد. پس بايد  هستی اختالل پیش می  كمت او خلل و در نظامانسان راهنمايی نكند در ح

 آيد:   هاي هدايت را اعالم كند. از اين نكته دو نتیجه به دست می راه

 هاي نفسانی است، تنها پیش خداوند است.   اصالح بیماري ةكه نسخ« شريعت. »6
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جر . اعالم اين برنامه ضروري است و اين مقصد بررگ كته عقتل از ادراك آن عتا   2

افتراد بشترقابل ايتن خلعتت و موهبتت       ةاست، بايد راه وحی و الهام باشد و چون همت 

شود كه استعداد اين مقتام و انجتام ايتن وظیفته را      نیستند، در هر چند قرن يكی پیدا می

دارد و خدا بايد او را مبعوث فرمايد كه راه سعادت و شقاوت را به بشر بفهماند و ايتن  

گانته )يهوديتت، مستیحیت و استالم(     هاي سته  . از بین شريعتاست« نبوّت عامّه»همان 

آنچه در عقايد و معارف الهی، علم به مالئكه، توصیف انبیا، تبیین صفات نیک و اصالح 

تتر استت    كامتل   نفس، تشري  اعمال و وظايف فردي، اجتماعی، سیاسی و مدنی از همه

شتريعتی بته ايتن اتقتان و     دوران زندگانی بشر، قانون و  ةشريعت اسالم است و در هم

ترين دلیل بر حقانیت آن استت، چتون هرچته از    كمال وجود نداشته است و اين بررگ

معارف حق و ملكات نفسانی و وظايف فردي و اجتماعی را كه مورد نیاز انستان استت   

 دارد. 

و چون شريعت اسالم با ايتن همته اتقتان و حستن ترتیتب و جامعیتت و دقتايق و        

خصتی كته درا نخوانتده و در محتی  دور از كمتاالت و معتارف       ش ةلطايف، از عهتد 

فهمیم كه از راه غیتب و ماوراءالطبیعته، ايتن شتريعت تتام و       آيد، می زيسته است برنمی

برهان ما بر اثبات نبتوت ختاتم    ةالهام شده است و اين خالص كامل بر حضرت رسول

 است.   انبیا

 فضیلت بیداری شب 

در كنار اعمال قلبی و تفكرات بیدارگر و تقواي  مؤمنیندر اين حديث شريف، امیر ال

الهی، بیداري شب و تجافی از بستر ختواب بتراي عبتادت را قترار داده كته فضتیلت و       

ائمته هتدي و علمتاي بتررگ نیتر اهمیتت        ةرساند. در احاديث و سیر اهمیت آن را می

، چهل و يک حتديث  الشیعه وسائلاند. در كتاب  كرده بسیاري داشته و بر آن مواظبت می

در فضیلت آن و چند حديث در كراهتِ ترك آن نقل شتده و در كتتب حتديث و دعتا     

 آوريم:  ها است. به عنوان تبرك چند حديث را می بسیار بیش از اين
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هايی را توصتیه   به امیرالمؤمنین خصلت : حضرت رسولفرمودند كه امام صادق

 1«.لِ ياللّ   ةِ صَ عِ  کَ يْ لَ عَ وَ »تكرار فرمود:  ها نماز شب بود و سه بار نمود كه يكی از آن

نقل شده كته بیتانگر چنتدين موعظته حضترت       در حديث ديگري از امام صادق

 جبرئیل به خاتم انبیاست و در آخر آن آمده است:
َِ رْعی نْ َعی ّفیهُ  َ    ُ ز  عِ وَ  لِ ياللّ عِ  هُ امُ يق نِ ؤمِ المُ  فَ رَ رّ  شَ  مْ لَ اعْ وَ ...» ِِ  را شترافت  بدان كه  2؛«النّیا

داري اوست و عرّتش در دست برداشتن از عِترض و آبتروي   مؤمن در شب زنده
 مردم.

 اهمیت آن است.  ةكند، نشان كه جبرئیل آن حضرت را به آن موعظه میاين

فرموده است: هر مترد و زنتی كته روزي او شتود      در حديثی ديگر حضرت رسول

صادق و دل پاك و بدن خاش   براي نماز شب با اخالص برخیرد، وضو بگیرد و با نیت

و چشم اشكبار براي خدا نماز بخواند، خداوند پشت سر او هفت صف از فرشتتگان را  

داند، يک طرف صتف در   فرشتگان هر صف را جر خدا كسی نمی ردهد كه شما قرار می

مشرق و ديگري در مغرب است و چون فارغ شود، خداوند به تعداد آن فرشتگان بتراي  

 3ويسد.ن او درجات می

 فرمود: نیر به روايت اَنس، پیامبر اكرم
دو ركعت در دل شتب، نترد    4؛«اَایيا فِ َمیا وَ ينال    نَ ّی مِ إلَ  ب  رحَ  لِ ياللّ  فِ نْ ی جَ فِ  تا ِ  َ  ْ الرَّ »

 تر است از دنیا و آنچه در آن است. من محبوب

چنان كه در احاديث ديگري نماز شب، شرف مؤمن و زينت آخرت شمرده شده، آن

خداوند، حضرت ابراهیم را از آن  رسول خدا ةال و اوالد، زينت دنیاست. و به فرمودم

جهت دوست و خلیل خود برگريد كه اهل اطعام طعام و نماز در شب هنگام در خواب 
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دوستتی   ةاگر براي نماز شب، جر همتین يتک فضتیلت نبتود كته مايت       1بودن مردم بود.

ستی و خلعتِ خُلّت چه مقتامی استت؟! اگتر    دانیم مقام دو خداست، بس بود. ما چه می

نگرد. تو نیر اگر محبوبِ عريري داشته باشتی و   بهشت را به خلیل دهند به آن نمی ةهم

كنی و غرق در تماشاي جمتال محبتوب و    بر تو وارد شود، از هر ناز و نعمتی غفلت می

م را بتا  هتاي آن عتال   شتوي. نعمتت   نیاز متی  شوي و از هر نعمت ديگري بی ديدار او می

الهی استت. تمتام    ةخانجا سراي كرامتِ حق و مهمان جا مقايسه مكن. آن هاي اين نعمت

دنیا در مقابل يک تار موي حورالعین بهشتی نیست. هیهات كه ايمان ما سست استت و  

خیتريم و جتر    آغوشیم و تا آخر عمر از خواب غفلت بر نمیگران هم  تا صب  با خواب

 !فهمیم خواب و خوراك نمی

 تقوا

داري است، حفظ نفتس از مخالفتت اوامتر و نتواحی حتق و در پتی       تقوا به معناي نگه

توان  رضاي او بودن و نفس را از وقوع در آنچه ممنوع است نگاه داشتن. بدون تقوا نمی

شود  به كماالت و مقامات رسید. تا انسان آلوده به محرمات است، وارد راه انسانیت نمی

رسد و تا محبت  ر كام او شیرين است به اولین كمال انسانی هم نمیو تا لذايذ نفسانی د

شتود. تقتواي عتام در     نمتی نائتل   دنیا در دل اوست به مقام زاهدان و مخلصان و محبّان

پرهیر از محرمات است و تقواي خاص، در پرهیر از مشتهیات. زاهدان از عالقه به دنیتا  

 رهند و مخلصان از حب نفس.   می

 تقوای عام 

كه بدن را صحّت و مرض و عالج و معالجی است، نفس و روح گونه  آن دان اي عرير!ب

انسان هم صحت و مترض و درمتان و طبیبتی دارد. صتحّت و ستالمت آن، اعتتدال در       

طريق انسانیت است و بیماري آن انحراف از جتاده انستانیت. امتراض روحتی هتراران      
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هاي جسمی مترگ استت و    بیماريتر از امراض جسمی است، چرا كه نهايت  درجه مهم

هتاي روح، نخستتین    پتذيرد، ولتی بیمتاري    هتا پايتان متی    دردها و بیماري ةبا مرگ، هم

شتود   اش غفلت از خود و ملكوتِ خويش است و مرگ، باعث به خود آمدن متی  مرحله

هاي باطنی است، مثل آتشی كه زيتر خاكستتر پنهتان     و اين آغاز هجوم دردها و بیماري

ها  شود، يا پس  از هراران سال فشارها و عذاب همراه اوست، يا زايل نمیبوده است كه 

 شود.   ها مرتف  می و آتش

هتاي   منتد بته بهبتودي متريض، نستخه      انبیا همچون طبیبانی حاذق و مشفق و عالقه

هاي بیمار را به راه هدايت آورند. اعمتال روحتی و قلبتی و     آورند تا انسان شفابخش می

ل دواي آن امراض است و تا پرهیتر نباشتد، هتیر مرضتی بهبتود      ظاهري و بدنی هم مث

هتم نتاپرهیري     افتد. در امراض جسمی، هرچند اندكی طبیب مؤثر نمی ةيابد و نسخ نمی

گتردد، چتون طبیعتت، حتافظ      آيد و تندرستی بتاز متی   شود، باز دوا و طبیعت غالب می

ست، چون طبیعت صحت است و دوا كمک آن. ولی در امراض روحی امر خیلی دقیق ا

كند و تندرستتی   ترين غفلت و ناپرهیري، امراض غلبه میكشاند و با كم نفس به بدي می

 رود.  به كلی از بین می

دانتد   مند و به حال خودش دلسوز است، متی  كسی كه به صحت نفس خويش عالقه

رهايی از عذاب الیم، يكی انجتام چیرهتايی استت كته بته ستالمت روح منتهتی          كه راه

بتار استت. تتسثیر واجبتات در ايجتاد      شود و ديگري پرهیر از آنچه بتراي روح زيتان   می

سالمت روح و تسثیر محرّمات در فساد نفس بسیار است و اگر كسی بته ايتن دو مستسله    

ها پرهیر كند، اهل سعادت و نجات است و پرهیتر   توجّه كند و واجبات را ادا و از حرام

دارنتد. روايتات نیتر     و اهل سلوك آن را مقتدم متی  تر از آن يكی است  از محرّمات مهم

 رساند.   همین را می

را مهم بشمار و بر آن مواظبت و مراقبت كن، كه اگتر  اوّل  ة! اين مرحل پس اي عرير

را درست و محكم برداشتی امید رسیدن به مقامات ديگتر وجتود دارد، وگرنته    اوّل  قدم

اوائتل ايتن   شود.  ذاب بسی مشكل میرسیدن به مقامات، ناممكن و نجات و رهايی از ع
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و شتود.   كار قدري مشكل است، ولی پس از مدتی مواظبت، زحمت به راحت مبدل می

مشقت به استراحت. ممكن است پس از مواظبت شديد و تقواي كامل، از اين مقتام بته   

ترقی كنی كه لذّت روحانی دارد و هر كه آن را بچشتد، از لتذّات   « تقواي خواص»مقام 

تیرگتی   ةها را ماي شود و آن هاي دنیا در نظرش زشت می پوشد و جلوه شم میجسمی چ

كنتد و   شود و در خود، عشق به حق مشاهده میكم قدم او قدم حق می داند و كم دل می

شود و ختداي   شود و مطلوب او واالتر می هاي بهشت و حور و قصور قان  نمی به وعده

 گیرد.  د و مورد لطف خاص قرار میده متعال او را در پناه لطف خود جاي می



 

 

 

 

 

 

 

 لـتوک

ی دربارة آيتة  علی بن سويد گويد: از حضرت موسی بن جعفر  ْل َعلَی  اهللِ َوَمیْن يَیتَیَنَّ
فَیُاَن َحْسُبهُ 

 پرسیدم، فرمود: 1

ییلُ نَ التیَّ » یینیْ مِ  .جییالٌ بَ  َ  ی اهللِ لَییعَ      تَ ْنیی ُ   کَ عِیی لَ َ ییا فیَ َمییاییا  فَ لف  ُ   کَ ی اُمیینِب ِفیی ی اهللِ لَییعَ  ّ ییلَ نَ تیَ َیَ  ا ر ْ ا 
 ی اهللِ لَیعَ  ّ یلْ نَ تیَ فیَ  هُ لَی کَ ی  لِیِفی مَ ْکیرّ  الحُ  مُ لَی ْ َیَ  ً وَ ْضیفَ راً وَ ْيیخَ  نکَ ألُ يَیال  رنّیهُ  مُ لَی ْ اً َیَ يباِضی هُ نْ عَ 
توكّل بر خدا را درجاتی است. يكتی آن   2؛«اَهیرِ يْ ی غَ فِ ا وَ ا  يفِ  هِ عِ   ْ َِ وَ  هِ يْ إلَ  کَ  لِ  ضِ ينِ فْ تیَ عِ 

كارهايت بر خدا توكّل كنی، آنچته بته تتو كترده، از آن راضتی       ةماست كه در ه

كند و بدانی كته فرمتان    باشی و بدانی كه او تو را از هیر نیكی و فضل، من  نمی

در آن براي اوست. پس با واگذاري كار به او، بر خدا توكّل كتن و در آن و غیتر   

 آن بر خدا اعتماد كن. 

*   *   * 

نیتر،  « ألنکيیال »، اظهار عجر و اعتماد بر غیر است. معناي نیر به حسب لغت« توكّل»

كند. توكل نیر غیر از تفويض استت و ايتن دو غیتر از رضتا و      يعنی كوتاهی و من  نمی

 ها بحث خواهد شد.   وثوق هستند و معناي اين

                                                 

 .3(: 15. طالق )1

 .15، ص 1، ج كافی. 2

 حدیث
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 معنی توکّل و درجات آن  

بتا تعتابیر   هاي مختلف اخالقتی، معتانی نرديتک بته هتم و       براي توكّل، به حسب روش

امتور بته    ةواگذار نمودن هم»، توكّل را السائرين منازل مختلف بیان شده است. صاحب 

اند: توكّتل،   معنا كرده است. بعضی عارفان نیر فرموده« صاحبِ آن و اعتماد بر وكالت او

افكندن بدن در بندگی و تعلّق قلب به پرورندگی )ربوبیّت( استت، يعنتی صترف قتواي     

اند: توكّل بتر   ت حق و واگذار كردن كارها به پروردگار. برخی هم گفتهبدن در راه اطاع

معانی به  ةآرزوهاي خود را از مخلوق و پیوستن به حق. هم ةخدا، بريدن بنده است هم

هم نرديک است. توكّل به حسب اختالف مقامات بندگان متفاوت است و چون علم بته  

ر معرفت نسبت بته ربوبیّتت خداستت،    درجات توكّل مبتنی بر علم به درجات بندگان د

 كنیم.  اي به آن می ناچار اشاره

علم به ربوبیت و مالكیت خدا و كیفیت تصرف او در امور، يكتی از اصتول معتارف    

شود. عموم مردم، خداوند را خالق اصتل   است كه بدون آن مقامات صالحین حاصل نمی

 ةشناسند و به احاطت  محدود میدانند و تصرفات خدا را  امور و  جواهر و عناصر می ةهم

ارادة او  كتاره استت و بتی     گويند خدا همته  ربوبیت الهی قائل نیستند. هرچند به زبان می

آيد، اما نه در علم، نه در ايمان و شهود، صاحب اين مقام نیستتند. علتم    چیري پديد نمی

يیم، گتو  به ربوبیت حق تعالی و توحیدشان ناقص است و توكّلی را كه از آن ستخن متی  

كنند نته بته    گويند. از اين رو در امور دنیا به اسباب ظاهري اعتماد می در لفظ و ادّعا می

طلبنتد، يتا از    خدا، و اگر گاهی به طور ضمنی توجهی به حق دارند، يا چیري از او متی 

دهند. اگر  بینند و احتمال نف  نیر می روي تقلید است يا احتیاط، چون در آن ضرري نمی

شوند. اين كه توكّتل   ي را موافق ببینند، به كلی از خدا و تصرف او غافل میاسباب ظاهر

بینند درست است و مطابق با برهان و حتديث، ولتی    را با كسب و عمل در تعارض نمی

 توجهی به ربوبیت و تصرف خدا و مستقل شمردن اسباب، با توكّل منافات دارد.  بی

توكّلی ندارند، اما در امور آخرت، الف از اين دسته از مردم، در كارهاي دنیايی هیر 
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زنند و در هر علم و تهذيب نفس و عبادت و اطاعت كه سستی و تنبلی كننتد،   توكّل می

شتوند و   فوري اظهار اعتماد بتر ختدا و فضتل او كترده و متدعی توكّتل بتر ختدا متی         

ل متتوكّلیم بته فضت   »و « خدا بتررگ استت  »خواهند بدون سعی و عمل، تنها با گفتن  می

به درجات آخرتی برسند. اينان نه در امور دنیا متوكّلند، نه در امور آخرت اعتمتاد  « خدا

 كنند.   زبان، اظهار اعتماد به خدا و شفاعت شفعا می ةدارند. ولی با لقلق به خدا

اند كه با برهان يتا طبتق حتديث و آيته، معتقدنتد كته خداونتد        گروه دوم اشخاصی

وجود است و قتدرت او نامحتدود استت. بتراي لتروم       ساز و مؤثر اصلی در عالم سبب

آورند و اركان توكّل را هم كه چهارتاست با دلیتل ثابتت    عقلی و نقلی می ةتوكّل هم ادلّ

. قتدرت بتر رفت     2. خداوند بته احتیتاج بنتدگان آگتاه استت؛      6كه: كنند، يعنی اين می

ان هتم شتفقت دارد.   . بر بندگ4. بخلی هم در ذات مقدّا او نیست؛ 8احتیاجات دارد؛ 

علمی متوكّلنتد، ولتی    ةپس الزم است بر چنین خدايی توكّل شود. اينان گرچه در مرحل

اند و عقلشان با قلبشتان در كشتمكش استت و عقلشتان مغلتوب       ايمان نرسیده ةبه مرتب

 هايشان به اسباب ظاهري وابسته است.  است، چون دل

كه خداوند، مقتدر اصتلی و   رد به اينهايشان هم ايمان دااند كه دل گروه سوم كسانی

انتد و صتاحب مقتام     مالک اشیا است و با قلم عقل بر لوح دل اركتان توكّتل را نگاشتته   

 اند كه درجه كامل است.  اطمینان و كمال نرسیده ةتوكّلند، ولی به مرحل

اي كه در حديث شريف آمتده،   ها درجاتی است كه در توكّل هست. شايد درجهاين

 دوم باشد.  توكّل گروه 

 فرق توکّل و رضا 

در پی خیر و صالح ختويش  « متوكّل»تر از آن است.  مقام رضا غیر از مقام توكّل و عالی

ختود   ةاراد« راضی»دهد. ولی  داند، او را وكیل قرار می است و چون خدا را اهل خیر می

ك پرسیدند: كند و براي خود، انتخابی ندارد. از بعضی اهل سلو خدا فانی می ةرا در اراد

خواهم كه چیري نخواهم! اين همان مقام رضاستت. آنچته در   خواهی؟ گفت: می چه می
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حديث است )به آنچه با تو كرده است راضی باشی( مقام رضا نیست، از اين جهتت در  

 كند، خیر تو در آن است.  پی آن آمده است: بدانی كه خداوند هرچه می

تواناستت و خیتر و فضتل او را از دستت      البته كسی كه بداند خداوند بر همه چیتر 

  رسد، چون دو ركن بررگ توكّل همان است. پتس هرچته حتق    ندهد، به مقام توكّل می

تعالی كند، موجب خشنودي و رضاي اهل توكّل است، چون خیر و صالح آنتان در آن  

 است.  

 فرق تفویض و توکّل و ثقه 

تتر   از آن دو است. تفويض، لطیتف  بدان كه تفويض نیر غیر از توكّل است و ثقه نیر غیر

تر از توكّل است و به اين معنا است كه بنده، از خود هیر قدرت و نیرويی نبینتد   و دقیق

امور، خدا را متصرف بداند نه خود را. ولتی در توكّتل چنتین نیستت، چتون       ةو در هم

 دهد. در حديث متوكّل، خدا را در تصرف و جلب خیر و صالح، جانشین خود قرار می

شايد براي اين جهت « با تفويض كارها به خدا بر او توكّل كن»شريف كه فرموده است: 

گیترد،   بیند و براي خود وكیل می است كه چون در توكّل، انسان تصرفات خويش را می

حضرت خواسته كه او را از مقام توكّل به مقام تفويض ارتقا دهد و بته او بفهمانتد كته    

صرف نیست، بلكه خودش در ملک و مملكت خويش تصرف مقام تو در ت خداوند، قائم

 كند.   می

، اعتمتاد و   يتاد شتده   ةگان اما ثقه نیر غیر از توكّل و تفويض است و روح مقامات سه

ها فراهم نیايد. از ايتن رو حضترت پتس از     وثوق كامل بنده به خداست و بدون ثقه، آن

 خدا ثقه و اطمینان داشته باش. ها به  توكّل و تفويض، فرمود: در اين امور و غیر آن



 

 

 

 

 

 

 

 خوف و رجا

 گفتم: در وصیت لقمان چه بود؟ فرمود: راوي گويد: به حضرت صادق
 نْ لَی ةً َفیيّل خِ َجیّز وَ َعی اهللَ  فِ : َخیهِ عنِیالِ  ا َ قَ  ا ر ْ اَ يفِ  ا َ ا  َ مَ  بَ جَ رعْ  ا َ  َ وَ  ؛بُ ياجِ ا ا عَ اَ يفِ  ا َ  َ »
عَ َ یییلَ  نِ يْ لَیییقَ ّر الثیّ بِیییعِ  هُ ئتَیییجِ  ؛ در آن «کَ َمییییحِ رَ لَ  نِ يْ لَیییقَ الثیّ  نبِ نُ ُِ عِییی هُ ئتَیییجِ  نْ جیییاًء لَیییاهلل بَ  جُ ابْ وَ  ؛کَ ِّ

ترين چیري كه در آن وجود داشت اين بود كه به پسترش   ها بود، شگفت شگفت
گفت: از خداوند چنان بترا كه اگر طاعت جن و انس را آورده باشی، هر آينته  

اگر گناهان جن و انس را آورده باشتی   عذابت كند و به او چنان امیدوار باش كه
 هرآينه تو را بیامرزد.

 گفت: سپس امام صادق
 نْ اٍء لَیَجیبَ  نبُ نُیٍة وَ َفیيخِ  نبُ نُی :ا ِ نبَ نُی هِ بِیلْ ی قیَ ِفیوَ  إال نؤمِ ُمی  ٍ ْبیعَ  نْ ِمی سَ يْ لَی هُ : إنَّین ُ ُقیيیَ ی رعِ  ا َ  َ »
( پتتدرم )امتتام بتتاقر 1؛«اَِ ی َهییلَییعَ   ْ زِ يَی مْ ا لَییَِ َهیی  َ زِ وُ  نْ لَیلییی هییِا وَ عَ   ْ زِ يَی مْ ا لَییَِ َهی  َ زِ وُ 

كته در دل او دو نتور استت: نتور     فرمود: هیر بندة مؤمنی نیست مگتر آن  می
ترا و نور امید. اگر وزن شود، نه اين بر آن افترون شتود و نته آن بتر ايتن      

 فرونی يابد.  

*   *   * 

د اعاجیب، جم  اعجوبه است، مثل احاديث كه جم  احدوثته استت. بعضتی گوينت    

                                                 

 .17. همان، ص 1

 حدیث
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اوّل  آورد و در اين حديث، متراد   اعجوبه چیري است كه نیكويی يا زشتی آن به شگفت

 است. بِرّ، خالفِ عقوق است و به معناي اطاعت است. ثَقَالن هم جنّ و انس است.  

كمتال   ةكه خوف و رجا هتر دو بايتد در مرتبت   اين حديث شريف داللت دارد بر اين

مكر او ممنوع استت و احاديتث بستیار و آيتات     باشد. يسا از رحمت خدا و ايمنی از 

قرآن بر اين نكته داللت دارد. اين بیم و امید هم نبايد هتیر كتدام بتر ديگتري رجحتان      

 داشته باشد. اينک توضیحی پیرامون مناسبات حديث.

 دو نظر از انسان عارف 

 بدان كه انسان عارف به حقايق و آگاه از نستبت بتین ممكتن و واجتب، داراي دو نظتر     

 است:  

ممكنات كه در دريتاي فقتر غرقنتد و از ختود      ةيكی نظر به نقصان ذاتی خود و هم

هتا و معتارف را    ها و اطاعت عبادت ةچیري ندارند و ناقص مطلقند. در اين نظر، اگر هم

اي نتدارد. چته اطتاعتی و     به محضر ربوبیّت برد، جر شرم و سرافكندگی و خوف، چاره

 براي كه؟  

او كه از شماره بیرون استت و   ةواجب و رحمت و عنايت گستردديگر نظر به كمال 

آنكته از او   استحقاق بته روي بنتدگان گشتوده استت و بتی      ابواب لطف و بخشش او بی

شتود. كريمتی كته     بخواهند نعمت بخشیده استت. پتس امیتدوار بته رحمتت حتق متی       

او خلل هاي او محض عنايت و رحمت است. نه عصیان گنهكاران به فرمانروايی  كرامت

افرايد. راه اطاعت را الهام كرده و از معصتیت بتر    رساند و نه طاعت مطیعان بر آن می می

 ةحذر داشته، تا انسان به مقامات كمال و كاستتن از نقتص و زشتتی برستد. متا را جامت      

هستی پوشانده و وسايل حیات و راحت و هدايت را فراهم ساخته است. وقتی بتا گنتاه   

ش رويم، جر رحمت و عنايت بته مشتتی ختاك، چته تتوقعی      جن و انس هم به درگاه

توان داشت؟ پس بايد میان اين دو نظر و بیم و امید بود و نگاهی به نقتص و قصتور    می

 خويش داشت و نگاهی به وسعت رحمت و الطاف او. 
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 مراتب خوف و رجا

بدان اي عرير! كه خوف و رجا به حسب حاالت بندگان و مراتتب معرفتشتان درجتاتی    

ارد. خوفِ عامه از عذاب است و خوف خاصه از عتتاب و ختوف اختص ختواص از     د

 احتجاب.  

هیر يک از مخلوقات نتواند خدا را به شايستگی عبادت كند؛ چرا كه عبتادت، ثنتاي   

آن ذات مقدا است و ثناي هر كسی به معرفت اوست و چون دست بنتدگان از دامتن   

 مال و جالل او ادا كند. پیامبر اكترم معرفتش كوتاه است، پس كسی نتواند حق ثناي ج

ترين موجودات به مقام ربوبی است به اين قصور اعتتراف   نیر كه اشرف خاليق و عارف

 «.کَ تِ فَ رِ  ْ ّ  مَ حَ  ناکَ فْ رَ ا عَ مَ وَ  کَ َِ ا َ بَ عِ   ّ حَ  اکَ نَ  ْ بَ ا عَ مَ »دارد كه: 
اش  چون بندگان از معرفت و عبوديت و ثناي حق عاجرنتد، او بتا رحمتت گستترده    

آن   دري از عنايت به روي بندگان گشوده و با وحی و الهام توس  فرشتگان و رستوالن، 

باب معرفت و عبادت را به بندگان آموخته است تا در حد توان، نقصان خويش برطرف 

بندگی به بهشت جاودان و رضوان الهی  ةسازند و به تحصیل كماالت پردازند و در ساي

موجودات رهتین   ةهاي بررگ اوست كه هم كی از نعمتبرسند. پس فت  باب عبادت، ي

آن نعمت و ناتوان از شكر آنند. انسان اگر به اين نكته آگتاه شتود، بته تقصتیر ختويش      

معترف گردد و اگر عبادت جن و انس و فرشتگان مقرب را هم به درگاه خدا ببرد، بتاز  

رويشان گشتوده  خائف است و نگران. بندگان عارف به حق و اولیاي خاص كه دري به 

كماالت و معارف را هم داشته باشند، چیري  ةشده، باز هم دلشان لرزان است و اگر هم

 همه از آخر كتار ترستند و متن از   »شود. چنانچه يكی از آنان گويد:  از خوفشان كم نمی

 «.ترسم میاوّل 

عبادات ما براي رستیدن بته    ةپیش از اين نیر در شرح يكی از احاديث گفتیم كه هم

غراض خويش و براي ارضاي حبّ نفس است و اين عبادات، ما را از ستاحت مقتدا   ا

سازد. او ما را به مقام قرب و بارگاه انس خود فرا خوانده است، امّتا متا    ربوبیت دور می
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پردازيم و جتر خودختواهی و خودپستندي مقصتود ديگتري       تنها به شكم و شهوت می

 نداريم.  

كنتد و مستتحق    تو را از ستاحت قتدا دور متی    پس اي انسان بیچاره كه عباداتت،

آرامت نكرده و دلتت  كنی؟ چرا خوف خدا بی سازد، به چه اعتماد می عقاب و عتاب می

را خون نساخته؟ آيا به اعمال خودت اطمینان داري؟ اگر چنین است، واي به حال تو و 

داري،  او ةو اگر تكیه و امید بته فضتل و رحمتت گستترد     !معرفتت به حال خود و خدا

 اي.  جاست و به پناهگاه محكمی پناه برده هب

چیتريم و چیتري    دانیم كه ناقص و بتی  خدايا! دستمان از همه چیر كوتاه است و می

اليق بارگاهت نداريم. آلوده به نقص و گناهیم. ما چه هستیم كته ثنتاي تتو كنتیم؟ جتر      

ت. در حتديث  كه با زبان بگويیم امیدمان به رحمتت و فضتل و جتود و كترم توست      اين

عمل كنندگان براي من، بر اعمال خود تكیته  »آمده است كه خداي متعال فرمود:  پیامبر

عمرشان به عبادت من پردازند، به نهايت عبادت متن نرستند    ةنكنند، چرا كه اگر در هم

ها و درجات واالي من در جوار متن نشتوند، لتیكن بته      ها و نعمت آن كرامت ةو شايست

ته باشند و به حسن ظن من تكیه كنند، تا رحمت من به آنان برستد  رحمت من امید داش

و منّت من آنان را به رضوان و مغفرت من برساند و بخشايش من ايشتان را فترا گیترد،    

   1«.ام كه من رحمان و رحیمم و به اين نام نامیده شده

از اسباب ديگر خوف، تفكر در قتدرت الهتی و دقیتق بتودن ستلوك راه آخترت و       

ی است كه در زندگی و هنگام مرگ و عالم برزخ و قیامتت و هنگتام حستاب و    خطرات

هاي حق تعالی هم امیتد   شود و توجه به آيات و روايات و وعده میران، متوجه انسان می

گستترد كته    آورد. در حديث است كه خداوند در قیامت، چنتان بستاط رحمتت متی     می

 كند.   شیطان هم طم  در مغفرت خدا می

يت، از وقتی كه خداوند اين عتالم را آفريتده، نگتاه و رحمتت بته آن      به حسب روا
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 197   نجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید.به متنی که می خواهید در ای Heading 1خطا برای اعمال 

اي. در عین حال، رحمت و نعمت و لطتف او ستراپاي همته را     نینداخته است، مگر ذرّه

اند. پس چگونه خواهد بود عتالَمی كته عتالم     گرفته و همه بر سر سفرة نعمت او نشسته

مت اوست. شیطان حق دارد كته  عطاي ربوبیت و جايگاه بس  رح ةخان كرامت و مهمان

به رحمت او طم  كند. پس گمان خويش را به خدا كامتل كتن و بتر فضتل او اعتمتاد      

نُنَب َجِمي یاً  ِإ َّ اهللَ آمترزد   گناهان را می ةداشته باش كه خداي متعال هم  ِ يَیْغِفیُر الی
1 

 حق محال است. پس به رحمت كامل او دل خوش دار.  ةتخلّف در وعد

 غرورفرق رجا و 

اي عرير! ملتفت باش كه رجا را از غرور تمیر دهی. شايد اهل غرور باشی و گمان كنی 

انگاري نسبت بته اوامتر ختدا و    كه اهل رجايی. ببین حالتی كه در تو پیدا شده، از سهل

حقّ او پیدا شده، يا از اعتقاد به وسعتِ رحمتش و عظمت آن ذات مقدّا؟ اگر عظمت 

پردازي و در انجام وظايف و جدّ و جهتد در   عت و عبوديت میحق در دل باشد، به اطا

شتماري،   ها را به چیري نمتی  كوشی و چون به اعمال خود اعتماد نداري و آن  طاعت می

به رحمت و فضل خدا امیدواري. اين مقام رجاست و خدا را شتكر كتن و از او بختواه    

و اگتر ختداي نخواستته اوامتر     كه آن را در دلت محكم كند و مقام باالتر را عنايت كند. 

حق تعالی را ناچیر شمردي و اهمیت ندادي، بدان كته غترور در دلتت پیتدا شتده و از      

 هاي شیطان و نفس امّاره است.   حیله

فرمتوده استت:    شاهد بر اين، احاديث معتبر بسیاري است. از جمله امتام صتادق  

برند تا مرگشتان فترا    به سر میگونه و همان« امید داريم»گويند:  كنند و میقومی گناه می

گويند و امیتدوار نیستتند. هتر     اند و دروغ میجا منحرف شده رسد. آنان به آرزوهاي بی

جويتد و هركته از چیتري ختائف باشتد از آن       كس به چیري امید داشته باشد آن را می

 2«.هُ نْ مِ  بَ رَ یٍء هَ شَ  نْ مِ  افَ خَ  نْ مَ وَ  هُ بَ لَ ئاً  َ يا شَ جَ َمْن بَ ... »گريرد:  می
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كه بیمناك و امیدوار مؤمن، مؤمن نیست مگر آن»و در حديث ديگري فرموده است: 

ترستد و امیتد دارد بته جتا      كه آنچه را میباشد و بیمناك و امیدوار نخواهد بود، مگر آن

 «. آورد

مَثَل كسی كه بدون عمل امیدوار باشد، همچون زارعی است كه بدون افشاندن تختم  

، به انتظار ثمره بنشیند. او نه امیدوار، بلكه ابلته   آبیاري و رف  موان  يا مراقبت از زمین و

است. و مَثَل كسی كه بدون اصالح اخالق و ترك معاصی اعمالی انجام دهتد، همچتون   

 دهد.  اي نمی زار كشت كند كه البته نتیجه كسی است كه بذر را در شوره

ا كته خداونتد بتا عنايتت و     استبابی ر  ةپس رجا و امید نیكو آن است كه انسان همت 

آورد   هاي صالح و فساد هدايت كرده، فراهم قدرت خود در اختیار او قرار داده و به راه

و به كار گیرد، پس از آن به امید خدا باشد كه اسبابی را كه در اختیار او نیستت فتراهم   

د و اي زمتین دل را از ختس و ختار اختالق فاست      فرمايد و موان  را رف  كند. اگر بنتده 

هاي مفاسد پاك كند و بذر اعمال در آن بیفشاند و با آب صاف علم ناف  و ايمتان   شوره

هايی مان   خالص آن را آبیاري كند و موانعی همچون عُجب و ريا را كه مثل علف هرزه

از رشد است برطرف كند و سپس به انتظار لطف و فضتل ختدا بنشتیند، خداونتد هتم      

 ين امید نیكوست.  سازد و ا عاقبت او را نیكو می

 خوف و رجا ةموازن

در ذيل حديث شريف است كه خوف و رجتا بايتد تتوازن داشتته باشتند و يكتی بتر        

ديگري رجحان نداشته باشد. كسی كه به ناتوانی خويش از انجام بندگی شايستته آگتاه   

آيتد و چتون بته     شود و تنگی و سختی راه آخترت را بدانتد، در او ختوف پديتد متی     

عمل صتال  از دنیتا    ايمان و بی ی بینديشد كه پس از عمري، عاقبت بیبدفرجامی كسان

متؤمن میتان دو ختوف استت:     »فرمايد:  می رفتند، خوفش شديدتر شود. امام صادق

كند و عمري كه باقی  آن چگونه معامله می ةداند خداوند دربار  گناهی كه گذشته و نمی

كنتد مگتر    كرد. پس او صب  نمی هايی در آن كسب خواهد داند چه مهلكه مانده و نمی



 191   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

   1«.كند جر ترا بیمناك، و او را اصالح نمی
 رحمت وسعت و عظمت كمال در را خدا و بیند می نقص كمال در را خود بنده،

 گتاهی  انتد  گفتته  بعضی بیند. می رجا و خوف اعتدال حد در میان، اين در را خود و

 در تا است بهتر خوف حت،ص حال در رجا. گاهی و است تر ناف  انسان براي خوف
 بهتتر  رجتا  مترگ،  هتاي نشانه پیدايش حال در و بكوشد صال  عمل و كمال كسب

 يتاد  احاديتث  با سخن اين ولی كند. مالقات تربیش محبت با را خدا انسان تا است

 آخرت كسب و عمل بر ةانگیر  هم محبوب رجاي حالتِ در و آيدنمی در جور شده

 ستراي  در عقلتی  كمتاالت  و نفسانی فضايل از خوف ند:ا گفته بعضی و دارد. وجود

 بتر  باشتد،  حركتت  عامتل  ختوف،  تا نیست عمل سراي جا آن چون نیست، آخرت

 تتر بتیش  ختدا  فضتل  به نیل باشد، تربیش امید هرچه هم آخرت در كه رجا خالف

  است.
 و عظمتت  ةمشاهد از آنان اند.گفته كه است آن از غیر خاص اولیاي حالت ولی
 نیابد رجحان يكديگر بر رجايشان و خوف آخرت، امور ديدن هنگام در خدا جالل

 لذايتذ  از آن از حاصتل  خوف و است تربیش آخرت در الهی عظمت و جالل آثار و

  است. روحی
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 امتحان و آزمایش مؤمنان

 آمده است:  نقل كند كه گفت: در كتاب علی سماعه از حضرت صادق

ی لَییعَ  نُ مِ ؤْ ی الُمییلَییتیَ بْ يیُ ا وإّنَمیی .لُ ثَییمْ ا َ فَ  لُ ثَییمَّ ا مْ نَ  َُییي  ِ ییالنَ  مَّ   َُیین َ ي یی ًء الّنبیعَیی ِِ النّییا  َّ إّ  رَشیی»
 مْ ی لَییالَ َ ییَیَ  رّ  اهللَ  کَ  لِییوَ  . ُ  ؤُ عَیی  َّ تَ ْشییإ هُ لُییمَ َن عَ ُسییحَ وَ  هُ نُییي ِ  حَّ َ یی نْ َمیی  فَ ةِ نَ َسییالحَ  هِ الِییمَ رعْ  بِ  ْ قَیی
 إ َّ وَ  . ُ  ؤُ عَی لَّ قَی هُ لُیقْ عَ  فَ  ُ َضیوَ  هُ نُیي ِ  فَ خُ َسی نْ َمیوَ  .رٍ افِ َکیًة لِ نعَیقُ ال عُ وَ  نٍ ؤمِ مُ اعاً لِ نَ ا َیَ يَ نال ّ  لِ  َ جْ يَ 
ترين متردم از نظتر    سخت 1؛«َِ ا بْ  ابِ رَ قَیی ی  إلَی رِ طَیالمَ  نَ مِ  یف الّتقِ  نِ ؤمِ ی المُ إلَ  عُ رَ سْ رَ   ءَ البَ 

ر. و همانا مؤمن بته  بال پیامبرانند، سپس جانشینان آنان، سپس نیكوتر  پس نیكوت

شود. پس كسی كه دينش درستت و كتارش نیكتو     كارهاي نیكش مبتال می ةانداز

باشد، بالي او سخت گردد و اين براي آن است كه خداوند دنیتا را ثتواب بتراي    

مؤمن و كیفر براي كافر قرار نداده است و كسی كه دينش ستبک و عقلتش كتم    

من پرهیركار، تندتر از باران به سوي باشد، باليش هم كم باشد و بال به سوي مؤ

 زمین است.    قرارگاه
*   *   * 

هتاي كامتل مثتل انبیتا و      در اين حديث شريف، انسان« ناا»اند مراد از  بعضی گفته

نما. ولی اين سخن درست نیست  اولیايند، چون در حقیقت، آنان انسانند و ديگران انسان
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به معناي امتحان است و در نیک و بتد بته    «بالء»جا عموم مردم است.  و مقصود در اين

رود و هرچه كه خداوند بندگان را بتا آن امتحتان فرمايتد، بتال و ابتالستت مثتل        كار می

بیماري، مرگ، فقر، ادبار دنیا، يا صحّت، حیات، ثروت، رياست و جاه و مقام. ولتی هتر   

تتر. و  رتر و شتريف يعنی ب« اَمثل»به تنهايی ذكر شود، مقصود نوع اوّل است. « بال»وقت 

تتر از   يعنی هركه پس از اوصیا افضل و نیكتوتر استت، بتالي او ستخت    « ا مثل فا مثل»

تتر استت و   ديگران باشد و هر كه پس از آنتان افضتل باشتد، باليتش از ديگتران بتیش      

بته معنتاي   « سَتخُف »طور درجات ابتال به مقدار و به تناسب درجات فضل است.  همین

طتور كته    به معناي جايگاه و مستقر است، يعنی همان« قرار»و  رقّت و سبكی عقل است

گیرد. مؤمن نیتر قرارگتاه    آورد و قرار می گاه باران است و باران به آن روي می زمین قرار

 كند.  آورد و از او مفارقت نمی بالهايی است كه به او هجوم می

 آن نسبت به خداوند  ةمعنای امتحان و نتیج

علوم و معارف و ملكات نیتک و   ةز پیدايش و تعلق به بدن، در همنفوا انسانی در آغا

-رستد و ابتتدا ادراك   كم به فعلیت متی  ادراكات، داراي استعدادي است كه كم ةبد و هم

شود مثل حسّ لمس و حواا ظاهري ديگر، ستپس ادراكتات    هاي جرئی در او پیدا می

د، عادتاً بته زشتتی و ناهنجتاري    آيد. اگر تحت تسثیرهايی قرار نگیر باطنی در او پديد می

ها از درون او را به فجتور و   هاي غضب و شهوت و غیر آن شود، چون انگیره متمايل می

 گردد.  ها پیروي كند به شیطانی عجیب تبديل می كند و اگر از آنتعدي دعوت می

و چون از ازل، عنايت الهی شامل حال انسان بوده، دو نتوع مربتی بتراي تهتذيب او     

ها از حضتیض جهتل و    تواند به كمک آن دو بال است و انسان می ةداده كه به منرلقرار 

زشتی و شقاوت به اوج علم و معرفت و كمال پرواز كند و بته فضتاي وستی  ملكتوت     

برسد، يكی مربی باطنی است يعنی قوّه عقل وتمیر، ديگتري مربتی بیرونتی كته انبیتا و      

توانتد   رسانند. عقل به تنهتايی نمتی   به مقصد میراهنمايان سعادتند و اين دو با هم او را 

هاي سعادت و شقاوت را كشف كند و به عالم غیب و آخرت راهتی بیابتد، هتدايت     راه
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مربّتی الهتی،   نوع اين دو  ةافتد. به وسیل تمیر، مؤثر نمی ةانبیا هم بدون ادراك عقلی و قوّ

دو نعمت را خداوند براي  رسد. اين قوا و استعدادهاي نهفته در انسان به فعلیت می ةهم

ها از يكديگر ممتاز شوند و سعید و شقی و مطی  و  امتحان بشر مرحمت فرموده تا با آن

عاصی از هم جدا شوند. روايات زيتادي در بتاب امتحتان و تمحتیص بشتر وارد شتده       

 1كه همه غربال شوند و خالص گردند.است، براي آن

ضترت قتائم)ع ( نیتر پتس از     ، طتول كشتیدن قیتام ح   حضرت صادق ةبه فرمود

پیدايش حالت يسا در مردم است، تا مردم خالص شوند و مورد امتحان قترار گیرنتد و   

بعثت پیامبران و ارسال كتب آسمانی براي جتدا   2آتش، خالص گردند. ةمثل طال در كور

شدن افراد از يكديگر و امتحان آنان است. معناي امتحان خدا، امتیاز و جدا شدن واقعی 

اشتیا حتتی قبتل از     ةبشر است از يكديگر، نه علم به امتیاز، چرا كه خداوند به هم خود

ها علم داشته است. نتیجه امتحان، امتیاز سعید و شقی استت و بتا ايتن امتحتان      ايجاد آن

شود و هالكت و هدايت و سعادت و شقاوت هتر كتس از   حجت خدا بر خلق تمام می

استباب تحصتیل    ةمانتد. چتون همت    اقی نمتی شود و راه اعتراض ب روي حجت واق  می

مرحمت خدا يا شقاوت انسان فراهم است و انتختاب ختود انستان استت كته او را بته       

 رساند. سعادت يا شقاوت می

 نکته شدّت ابتالی انبیا، اوصیا و مؤمنین

گذارد، چه نیک باشد چته بتد و    شود، در نفس او اثر می هر عملی كه از انسان صادر می

هتا،   هتا. انستان از هرچته كته لتذّت ببترد، مثتل ختوراكی         ذايذ باشد يا رن چه از سنخ ل

هتا و   كنتد و هتر چته لتذّت     ها و... در باطن روح خود بته آن عالقته پیتدا متی     نوشیدنی

شود و هرچته   تر می دار گردد و ريشه تر شود، عالقه به اين عالم افرون میمشتهیات بیش

شتود و   ه از عالقه به خدا و آخترت كاستته متی   تر شود، به همان اندازتوجه به دنیا بیش
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گتردان   او روي ةخانت  توجه انسان بته دنیتا شتد، بته كلتی از ختدا و كرامتت        ةهرگاه هم

 آورد.  گردد. توجه به مُلک، غفلت از ملكوت می می

شود و هرچه آن ناماليمات  برعكس، از هرچه انسان بدي و رن  ديد، از آن متنفّر می

جا  شود. مثالً اگر كسی در شهري بیمار شود يا در آن تر می اطنی قويتر باشد، تنفّر ب قوي

شود و اگر شهر بهتري سراغ داشتته باشتد بته     جا بیرار می هايی بر او وارد آيد، از آنرن 

 دهد. جا كوچ می كند و اگر نتواند، دلش را به آن جا كوچ می آن

هتا بته او روي   و امتواج فتنته  پس هرچه انسان در اين دنیا رن  و بال و بیماري ببیند 

محنتت  شود و سراغ عالم ديگري كه بی تر میاش به آن كم آورد، از آن متنفر و دلبستگی

مفاسد اخالقی و عملی ريشته   ةفرستد. هم جا می رود، يا روحش را بدان و رن  است می

گیترد.   اصالحات نفسانی و اخالقی از توجه به خدا نشست متی  ةدر حب دنیا دارد و هم

تتر باشتد، او را از ايتن دنیتا و     كه هرچه عنايت و لطف ختدا بته كستی بتیش    نتیجه اين

فرستد، تتا روحتش از    دهد و امواج بالها را به سوي او می تر پرهیر میهايش بیش جلوه

اين دنیا و زيورهاي آن بیرار گردد و رو به عالم آخرت رود. در احاديث هم به اين نكته 

دهتد و او   فرموده است: خداوند، بال را به مؤمن هديه متی  راشاره شده است. امام باق

دهتد و   خود را با هديه مورد تفقّد قرار متی  خانوادةگونه كه كسی  نوازد، آن را با ابتال می

  1دهد. گونه كه طبیب، بیمار را پرهیر می دهد، آن خدا او را از دنیا پرهیر می

تتر و عنايتت حتق بته او      روشتن هر قدمی كه انسان به سوي آخرت بردارد، راهش 

شود و ابتالئات پیامبران و اولیا براي همین است كه توجهشان به عتالم قترب    تر میبیش

 و تنفّرشان از عالم بُعد فراهم آيد. 

هتا بته يتاد     از نكات ديگر ابتالي بندگان خاص اين است كه در اين ابتال و گرفتاري

شتوند.   كرده، با ذكر و فكر او مسنوا متی  افتند و مناجات و تضرّع به درگاه خدا حق می

كنتد،   دهد دست دراز می انسان معموالً در وقت گرفتاري به هرچه كه احتمال نجات می
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گتاهی جتر ختدا    شتود و چتون ختواص تكیته     اما در وقت سالمت و راحت، غافل متی 

ن كنند و خدا به خاطر عنايتی كته بته آنتان دارد، استباب ايت      شناسند، به او توجه می نمی

تتر  سازد. البته اين نكته در مورد انبیا و اولیا پذيرفتنی نیست چون منرّه توجه را فراهم می

عالقه به دنیا پیدا كنند يا در توجهشان به حق، فرقی حاصل آيتد.   از آنند كه با اين امور، 

هاي آن نظري ندارد، فقر و بال را بر  دانند كه خداوند به اين جهان و زينت آنان چون می

است كه فرمود:  دهند. مؤيّد اين مطلب، حديثی از امام صادق ثروت و غنا ترجی  می

مقدار است كه اگر كتافري دنیتا و هرچته را در آن استت از      دنیا آن قدر در نظر خدا بی

و در حديث است از وقتی كه خدا عتالم اجستام را آفريتده،     1كند. خدا بخواهد، عطا می

 نظر لطف به آن نفرموده است.  

از نكات ديگر شدت ابتالي مؤمنین آن است كه طبتق اخبتار، درجتاتی بتراي آنتان      

 ها نرستند. در حتديثی از امتام صتادق     ها به آن ها و بیماري است كه جر با بالها، رن 

نقل شده است كه: گاهی بنده، منرلتی نرد خداوند دارد كه جر با يكی از دو چیر بته آن  

هتم كته    در خبتر شتهادت سیدالشتهدا    2ي جسمانی.نرسد: از دست رفتن مال، يا بال

اي  خواب ديد، حضرت به او فرمود: براي تتو در بهشتت درجته    را در حضرت رسول

 فرموده است: رسی. امام صادق است كه جر با شهادت به آن نمی
پتاداش بتررگ، بتا     3؛«مْ  هُ عیتَ امیاً إال نْ اهللُ قیَ  بَّ ا رَحیَمیوَ   ءِ البَ  مِ يظِ عَ  عَ مَ لَ  رِ ا جْ  مَ يظِ إّ  عَ »

 سازد.   می كه مبتاليشاندارد مگر آن بالي عظیم است و خداوند قومی را دوست نمی

 انبیا و بالهای جسمی

مجلسی فرمايد: احاديث ابتالي انبیا داللت دارد كته پیتامبران و اوصتیا در     ةمرحوم عالم

نند و اين، بتا  هاي حسی و بالهاي جسمی مثل ديگرانند، بلكه سراوارتر از ديگرا بیماري

 ها منافات ندارد. مقام آن
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شتود، متردم    همه معجراتی كه به دست آنان واق  متی   ها مبتال نشوند، با آن و اگر آن

 پیغمبرشان گفتند.  ةگويند كه نصارا دربار آنان سخنانی می ةدربار

فرمايد: انبیا بايد از آنچه موجتب تنفتر استت     االعتقاد  تجريدمرحوم شیخ طوسی در 

افرايتد: پیتامبر بايتد از امتراض جستمی       متی شترح تجريتد   ا باشند. عالمه حلتی در  مبرّ

 آور كه منافی با غرض بعثت است، منره باشد.   نفرت

نويسنده گويد: مقام نبوت تاب  كماالت نفسانی و مدارج روحانی است و ربطتی بته   

یكن زنتد. لت   مقام جسمانیت ندارد و امراض جسمی ضرري به مقام روحتانی آنتان نمتی   

جهت نیست، چون عمتوم متردم مقامتات     اند بی آنچه اين دو محقّق بررگوار اشاره كرده

گیرد  پندارند نقص و بیماري جسمی از نقص روحی سرچشمه می دانند و می انبیا را نمی

دانند. از اين رو عنايت الهی اقتضا دارد كه پیغمبتران   و آن را منافی با شسن واالي انبیا می

آور مبتال نفرمايتد،  يعت و مبعوث به رسالتند، به امراض جسمی نفرترا كه صاحب شر

تر شود. پس بعضی از پیامبران كه صتاحب شتريعت نیستتند، متانعی      تبلیغ كامل ةتا فايد

بتتال  گونه بلیّات مبتال شوند، چنانچته حضترت ايتوب و حبیتب نجّتار م     ندارد كه به اين

هتا   يوب و صبر او بر بالها و بیماريدي در مورد ابتالي حضرت اشدند و روايات متعد

   1وارد شده است.

 دنیا سرای ثواب و عقاب نیست

دنیا براي نقص و ضعف و محدوديتی كه دارد، نه سراي كرامت و ثواب الهی است، نته  

هتايش آمیختته بته     محل عذاب و عقاب او. سراي كرامت خدا عالمی استت كته نعمتت   

ه هر نعمتتش آمیختته بته رنت  و زحمتت      نقمت و رن  نیست. ولی دنیا، محلی است ك

  هاست. عتذاب و زحمتت و رنت    هاي دنیا دف  آالم و رن  است و به تعبیر حكما، لذّت

هاست. متواد عتالم موجتود،     و نعمت  دنیا هم خالص نیست و هر رنجی همراه با نعمت
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نه عذاب مطلق و خالص را پذيراست، نه نعمتت محتض و ختالص را، ايتن استت كته       

و عقاب در اين جهان نیست. در حديث شريف هم به همتین نكتته اشتاره     امكان ثواب

 شده است:
 1«.رٍ افِ کَ لِ  ةً نعَ قُ ال عُ ٍن وَ ؤمِ مُ اعاً لِ نَ ا َیَ ينْ ال    لِ  َ جْ يَ  مْ إّ  اهلل لَ »

تكلیف و مررعه آخرت است و آخرت، ستراي جترا و ثتواب و عقتاب و      ةدنیا خان

كس معصیت و ظلتم و فحشتا مرتكتب شتد،     بناي خدا بر اين نیست كه در اين دنیا هر 

ظهتور نتتاي     ةجا محل آزمايش استت و آخترت مرحلت    فوري او را قل  و قم  كند. اين

گتذارد، از   كاران و ظالمان را به حال خودشان می خداوند گاهی معصیت  امتحان. اگر هم

از دهتد،   شديد است و اگر به ظالم مهلت متی  ةدادن براي مؤاخذ  باب استدراج و مهلت

 فرموده است: عنايت اوست. امام صادق

اي  وقتتتی بنتتده 2؛«اجُ بَ  ْ تِ االْسیی نَ ُایفیَ  ابَ فَ غْ تِ االْسیی عُ  َ يَییفیَ  ةٌ َمیی ْ نِ  هُ لَی  َ  ف بییاً ُجیینْ  َ   ُ ْبییال َ  ثَ  َ إ ا رْحی»
شتود و او استتغفار را    گناهی مرتكب شود، نعمتی بتراي او دوبتاره حتادث متی    

 گذارد، اين همان استدراج است. وامی

 بالی روحی، تابع شدّت ادراکشدت 

شتود كته    ظاهر می«  ُ  ؤُ عَی لَّ قَی هُ لُیقْ عَ  فَ  ُ ضَ وَ  هُ نُ ي  فَ خُ سَ  نْ مَ وَ »پايانی حديث شريف  ةاز جمل

ادراك، از بلیّتات   العقتل و كتم   بالها اعم از جسمی و روحی است، چتون افتراد ضتعیف   

تر استت كته    ن كاملبرند، بر خالف آنان كه عقل و ادراكشا تر رن  میروحی و عقلی كم

تتر و  تر باشد، بالها بیش شان زياد است و هرچه ادراك قوي به تناسب آن، بلیّات روحی

فرمود: هیر پیامبري مثل من اذيت  كه پیامبر خداتر است و اين ادراك ناماليمات افرون

 كتتسگتتردد و هتتر  بتته ايتتن معنتتا برمتتی  3«تُ يییا ُاو ِ َمیی لَ ثْییّی مِ بِیینَ  یَ ا ُاو ِ َمیی»نشتتده استتت؛ 
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تتر  ها بتیش  تر درك كند، از عصیان بندگان و هتک حرمتعظمت و جاللت حق را بیش

تتر باشتد، از گمراهتی و شتقاوت آنتان      برد و هركه عنايتش به بندگان خدا بیش رن  می

تر بود، پس اذيت و تتسثرش هتم از    انبیا و اولیا كامل ةشود. پیامبر از هم تر اذيت میبیش

 همه باالتر بود. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 رـصب

 فرمود: می ابو بصیر گويد: شنیدم حضرت صادق

 مْ لَی بُ ا ِ َصیالمَ  هِ ْيیلَ عَ  اّ تْ  َ ََی إ ْ ا وَ َایلَ  رَ بیَ َ ی  ةٌ بَیا ِ نَ  هُ ْتیاعیَ نَ  إ ْ  ؛هِ الِینَ رحْ  عِ يیمِ ی جَ لَ عَ  ر  ّر حُ إّ  الحُ »
 بْ رُ ْضییيَ  مْ لَیی نُ يا می  ُ ي ّ الّصیی فُ نُسییيُ  ا َ ا َ یَمییراً   َ ْسیعُ  رِ ْسییيُ العِ   َ  َ بْ واسییتَ  رَ ِایوقُ  رَ ُاِسیی إ ْ وَ   ُ رْ ِسیکْ ََ 
یحْ وَ ّب وَ الُجیی ةُ َمیلْ ظُ   ُ بْ رُ ْضییََ  مْ ولَی رَ وُاِسیی رَ ِایقُ وَ   َ بِ  ْ اسییتیُ  ر ْ  هُ تَیيیَّ رّ حُ   هِ ْيییلَ ّن اهلل عَ َمیی ر ْ   هُ الَیا نَ َمییوَ  هُ تُ َْ
 برُ الّصی کَ و یِلِ  .اُّمیةً  هِ عِی مَ ِحیبَ وَ  هُ لَ َسیأبْ کاً  فَ الِ [ مَ هُ ]لَ  ا َ  َ   إ ْ   َ  ْ عیَ   اً بْ عَ  هُ لَ  یَ اَِ ال َ  ّبابَ الجَ  لَ  َ جَ فَ 
حاالتش آزاد  ةآزاد، در هم 1؛«وارُ نجَ َُی برِ ی الصَّیلَ عَ  مْ کُ سَ نا رنفُ  ّنُ وَ وا وَ رُ بِ ا ْ فَ  .راً يْ خَ  ّقبُ ی َ يیُ 

ها بر او كوبیده شتود   است، اگر او را مصیبتی رسد بر آن صبر كند و اگر مصیبت

ی را بته آستانی بتدل گیترد،     شكند، هرچند اسیر و مقهور گردد و سخت او را نمی

كته بته    راستگوي امین را، ضترري بته آزادي او نرستاند ايتن     چنانچه يوسف

بندگی و اسارت گرفته شد و مقهور گشت و تاريكی چاه و وحشت آن و آنچته  

كه خداي متعال بر او منّتت نهتاد و آن جبّتار    به او رسید، او را زيان نرساند تا آن

وي ساخت. پس خدا او را به پیغمبري فرستاد و  ةسركش را كه مالک او بود بند

گونه است كه خیر را در پی دارد. پتس  به سبب او بر امتی ترحم كرد. و صبر اين

 صبر كنید و خود را براي صبر مهیا كنید. تا پاداش يابید.

                                                 

 . 14، ص 1، ج كافی. 1
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*   *   * 

به معنتا درهتم كوبیتدن استت و     « دكّ»حادثه مهم و مصیبت بررگ را گويند. « نائبه»

« میا نالیه»بته صتیغه مجهتول استت.     «   اسیُت ب ر»آن به معناي شكستن است. جملته   اصل

است، يعنی آنچه از ظلم برادران يوسف به او رستید، او را ضترر   « ظُلمة الُجبّ »عطف به 

 نرساند.  

 ها  اسارت شهوت، منشأ همه اسارت

ت او بته  شهوت و هواهاي نفسانی درآيد، بردگتی و ذلّت   ةبدان كه اگر انسان تحت سلط

همان اندازه زياد شود. عبوديت، خضوع و اطاعت كامل است و انستانِ مطیت  شتهوات،    

رستد   كند و كار به جايی میوار اطاعت میشود و هرچه دستور دهند، برده ها می آن ةبند

كوچتد و   دارد، عرّت و آزادگی از دلتش متی   ها را بر اطاعت خدا مقدم می كه اطاعت آن

كته بته   كنتد و بتراي آن   نشیند و نرد صاحبان دنیا كرنش می بش میقل ةت بر چهرذل غبار

كشتد و تتا استیر     ها می تها و من تنوع خود ذل مههاي شكم و شهوت برسد از  خواسته

كنتد و   شهوت و نفس است، از هیر كار خالف شرافت و فتوت و حريّت مضايقه نمتی 

 رود.  زير بار هر كس و ناكس می

شتوند   هر كسی كه دنیا را پیش او سراغ دارند، خاض  میبردگان دنیا و شهوت، نرد 

گوينتد، كارهايشتان سخنشتان را تكتذيب      و اگر هم در زبان سخن از عفتت نفتس متی   

دارد. انسان با شرف و عرت نفتس،   كند. اين اسارت، انسان را همیشه در رن  نگه می می

ان كنتد. راه عملتی آن   بايد خود را از آن برهاند و با علم و عمل ناف ، نفس خود را درم

هتاي شترعی داشتته     است كه نفس خود را به خیرات و كماالت عادت دهد و رياضتت 

باشد. و راه علمی آن است كه به خود بفهماند كته مخلوقتات ديگتر هتم مثتل ختود او       

خداي توانا محتاجند و قابل آن نیستند كه بته آنتان    كارها به  ةضعیف و فقیرند و در هم

نان كوچک شود. خدايی كه به آنان عرت و شرف داده، قتادر استت   روي آورد و پیش آ

 به هر كس بدهد. 
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ذلت و خواري به خود راه دهد و  ننگ است كه انسان براي شكم و شهوت اين همه 

كشد، از غنی مطلتق و آفريتدگار هستتی     دست و پا را بكشد. اگر منّت می منت مردم بی

بندگی خدا گوهر  1؛«ةُ يّ نعِ یُ عیا الر  َایاُ نیْ  ُ   ةٌ رَ هَ نْ جَ  ةُ يَّ ن ِ بُ ال ُ »منت بكشد و دل را نرد او خاض  كند. 

بهايی است كه باطن آن آزادي و ربوبیت است و با عبوديتت حتق و توجته بته آن     گران

كنتد و   عتالم ستلطنت متی    ةشتود كته بتر همت     نقطة واحد مركري، حالتی در دل پیدا می

آنتان كته اطاعتشتان اطاعتت     يابد كه جتر در پیشتگاه ختدا و     روحش چنان عظمت می

كسی قرار گرفتت، قلتبش    ةنهد و اگر هم روزي تحت سلط  خداست، سر به اطاعت نمی

كند، همچون حضرت يوسف و حضرت  لرزد و استقالل و حريت نفس را حفظ می نمی

 لقمان، كه عبوديت ظاهري به حريت و آزادي قلبی آنان ضرر نرساند.  

ذلیل نفتس و هتوي هستتند و     ةادگی نبرده و بندمندانی كه بويی از آزاي بسا قدرت

 فرموده است: گويند. حضرت سجاد بدين جهت از مخلوق ناچیري تملق می
متن عتار دارم كته     2؛«!یِلیثْ مِ  نقٍ لُیخْ مَ  نْ مِ  فَ يْ کفَ   ااَ قِ یالِ خَ  نْ ا مِ ينال ّ  بَ لُ یر ْ  ر ْ  فُ إّنی آلنَ »

 ل خودم بطلبم. دنیا را از خالق آن طلب كنم، تا چه رسد از مخلوقی مث

اي عرير! اگر از طلب دنیا عار نداري، الاقل از مخلوق ضعیفی مثتل ختودت طلتب    

اي نیست. از خداي خود غافل مشو، حريت خود را حفظ كن و همیشه  مكن كه او كاره

آزاد باش، چنانچه در حديث شريف است كه: حرّ، در همه حال حرّ است. و بتدان كته   

ام كته   ت. متن ختود در میتان ثروتمنتدان كستانی را ديتده      غنا، غناي قلبی و درونی است 

كه تعدادشان در دنیتا  كند. ملت يهود، با آن آبرويی نمی اند كه هیر فقیر بی اظهاراتی كرده

آنتان   ةكم است و از ثروتمندترين مردم زمینند، ذلت و مسكنت و فقتر و فاقته از چهتر   

برند. اين به خاطر همان ذلتت   یعمر را در خواري و بینوايی به سر م ةظاهر است و هم

ايتم كته    كسانی را ديتده   منشان هم روحی و فقر قلبی است. در میان اهل زهد و درويش

طلبان دقّت  دانند. در حال رياست جر ذات مقدّا حق، كسی را اليق عرض حاجت نمی
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گويند. مريد پروران و متدّعیان ارشتاد را بنگتر كته چته       كن كه چگونه از مردم تملق می

 ورزند، تا چند روزي به شكم و شهوت برسند.   ها می كشند و ارادت ها می واريخ

ها و مفاسد دنیوي است. اگتر پترده برداشتته شتود، معلتوم       شد، ذلت  ها كه گفتهاين

شهوات و هواها چیست؟! شايد آن زنجیر هفتاد  ةگردد كه صورتِ اين اسارت در سلسل

ن استارت و رقیتت نستبت بته شتهوت و      ذراع كه خداوند خبر داده است، صورت همی

 غضب باشد.  

هاي پیر در پیر شتهوات و هواهتا را پتاره كتن و كُنتدِ قلتب را بشتكن و از         سلسله

اسارت بیرون آي تا در آن عالم، آزاد باشی. تا انسان اسیر زنجیرهاي طوالنی شتهوت و  

نفس  رسد و استقالل و عرت غضب است به هیر يک از مقامات معنوي و روحانی نمی

شود انسان نتواند از اطاعت نفس سرپیچی كنتد و چتون    يابد. اين اسارت، سبب می نمی

تر و سستی عقايد و ظلمت افكار و دشتمنی بتا    هاي بررگ تسلیم شود، او را به معصیت

كشانند. عاقبت اين اسارت وخیم استت و انستان را بته جاهتاي هولنتاك       اولیا و انبیا می

اي خود را از اين اسارت خارج كند و تا حیات و  به هر وسیلهكشد. انسان عاقل بايد  می

ر نشتده، در مقابتل آن قیتام كنتد، مواظتب      ت دارد و قوايش به كلی مسخجوانی و صح

 اوقات خويش باشد، قلب خود را بیدار سازد و بداند كه دنیا به تعبیر حضترت رستول  

فرصت عمل از دست  مررعه آخرت است. اگر اين چند روزه بگذرد و مرگ فرا رسد و

دهد و دل انستان را چنتان   رود، شیطان مقصد آخرش را كه ربودن ايمان است انجام می

داند كه در پتس   رود و خدا می سازد كه با دشمنی حق و انبیا و اولیاي الهی از دنیا می می

 هاست.  ها و وحشت ها، ظلمت اين پرده، چه بدبختی

هاستت تتو را بته     كه سال  مقابل اين دشمنیهان اي دل غافل! از خواب برخیر و در 

كشد قیام كن و طوق بندگی حق جلّ جالله را بر گردن نِته   بند كشیده و به هر طرف می

كه اين عالم، سراي پتاداش و محتل بتروز ستلطنت حتق      كه از هر بندگی وارهی. با اين

ی و نیست و زندان مؤمن است، اگر از اسارت نفس درآيی و به عبوديت حق گتردن نهت  

روح بردايی، چنان وسعتی در قلبت حاصل شود و چنان غنتا در   ةزنگار دوبینی را از آين
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 آن ظاهر گردد كه تمام دنیا را به چیري نشماري. 

 بـه درآی تــا بـبـینی طـیـران آدمیـت  طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت

 صبر، نتیجه حرّیت از قید نفس

خواجته   ةادگتی، صتبر در بالهاستت. صتبر بته فرمتود      از نتاي  بررگ و ثمرات ايتن آز 

 منتازل السّتائرين  در ناماليمات است. در   تابی نگاهداري نفس از بی نصیرالدين طوسی

هم صبر، به نگاهداري نفس از شكايت بر ناراحتی پنهتان معنتا شتده استت. صتبر را از      

ا ناخوشايند شمارد ها و بالها ر اند، چون تا وقتی نفس، مصیبت مقامات متوسّطین شمرده

تابی كند، مقام معرفتش ناقص است. مقام رضا به قضا مقام باالتري است.  و در درون بی

متات متوستطین استت، چتون از نقصتان      اصبر بر طاعات و صبر در معاصتی هتم از مق  

معرفت به اسرار عبادات و صورت باطنی معاصی است. اگتر كستی صتورت برزختی و     

 اند، صبر براي او معنا ندارد. باطنی عبادت و معصیت را بد

گرفتت و عیتد    تكلیف خود را جشن میاوّل  نقل است كه روز از سید بن طاووا

كرد، چون در آن روز، خداوند به او اذنِ طاعت داده است. آيا بتراي چنتین    محسوب می

آيد؟ متا كجتايیم و آنتان كجتا بودنتد! متا        روح لطیفی، انجام طاعت صبر به حساب می

دانیم و اگر يكتی   حمت میزها را  م خداوند تكالیفی را بر ما تحمیل كرده و آنپنداري می

گويد: ما كه بايد اين كار را بكنیم، خودمتان را   وقت به جا آورد، میاوّل  از ما نماز را در

 زودتر راحت كنیم! 

به هرحال، صبر نگاهداري نفس بر سختی درونی است. آنچه از صبوري پیتامبران و  

تتسثر   ةصیف شده، صبر بر دردهاي جسمی بوده كه به مقتضاي طب  بشتر، مايت  امامان تو

است، يا صبر بر فراق محبوب بوده كه از مقامات بررگ محبّین است، وگرنته صتبر بتر    

 آنان، بلكه شیعیانشان معنا ندارد.   ةطاعات و معاصی دربار

كته صتبر   گويد: متراد شتیخ از ايتن    شرح منازلعارف معروف، عبدالرزاق كاشی در 

خودداري از شكايت است، شكايت به مخلوق است، وگرنه شكايت به خداي تعالی بتا  
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َمیا ِإنّ كرد:  صبر منافات ندارد، چنانچه حضرت يعقوب عرض شكوي به درگاه حق می
 ةانبیتتاي عظتتام و ائمّتت ةكتته از صتتابران بتود. از ستتیر بتتا آن ،1رْشیُ ن عَیثّیْ َوُحْزنِیْ ِإلَی  اهللِ 

كه مقاماتشان باالتر از مقتام صتبر و رضتا و تستلیم بتوده      آيد با آنرمینیر ب معصومین

كردنتد و   است، باز هم از دعا و تضرع به درگاه خدا و عرض حاجات ختودداري نمتی  

ي  اين مخالف با مقامات روحانی نیست، بلكه انس و خلوت با محبتوب و نهايتت آرزو  

 عارفان است.  

 نتایج صبر

هاي روزگار و  جمله تربیت و ورزيدگی نفس در برابر ناگواري صبر نتاي  بسیار دارد. از

كم نفتس   هاي عبادت و ترك لذات نفسانی به خاطر فرمان خداست. در اثر آن كمسختی

 ةگتردد و در نفتس، ملكت    ها بر آن آسان می شود و تحمّل سختی كند و رام می عادت می

ستازد. صتبر در    متی نائتل   باالتر شود و او را از مقام صبر به مقامات راسخ نوري پیدا می

گتردد و صتبر    شود، صبر در طاعات، منشس انس به حق می معاصی، منشس تقواي نفس می

ها از مقامات بررگ اهل ايمتان و اهتل    شود و اين در بالها، منشس رضا به قضاي الهی می

 عرفان است.  

نستبت   ستر  ة، ستايش فراوانی از صبر شده و به منرلدر احاديث اهل بیت عصمت

رود. اگتر صتبر هتم بترود، ايمتان       به جسد به شمار آمده كه وقتی سر برود، بدن هم می

صبر، كلید درهاي سعادت و سرمنشس نجات از مهالک است. صتبر بتر بلیّتات،     2رود. می

تابی هم، عتالوه   سازد. جرع و بی مشكالت را آسان و اراده را قوي و روح را مستقل می

 سازد.   ضعف نفس است و اراده را ضعیف و عقل را سست می كه عار است، نشانةبر آن

خواجه نصیر، صبر را مان  اضطراب درونی و شتكايت زبتانی و حركتاتِ غیرعتادي     

صبر، باطنی مضطرب و دلی لترزان و   اعضا و جوارح دانسته است. برعكس او، انسان بی
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كنتد. ولتی    ب متی مترلرل دارد و خود اين مصیبتی بررگ است كه راحتی را از انسان سل

صبر نرد هر كتس و   سازد. انسان بی را آرام و غالب می  صبر، مصیبت را تسكین داده، دل

كنتد و سستت    قدر می گشايد و اين، هم در نظر مردم او را بی ناكس زبان به شكايت می

اي كته نتوانتد    كند. بنده ارزش می دهد، هم پیش خدا و فرشتگان الهی بی عنصر جلوه می

رستد تحمتل كنتد و از ولتی نعمتت       را كه از سوي محبوب مطلق به او میيک مصیبت 

خود كه همواره هراران نعمت از او ديده، با ديدن يک بال زبان بته شتكايت نترد خلتق     

بگشايد، چه ايمانی و چه تسلیمی دارد؟ پس درست است كته گفتته شتود هركته صتبر      

انی و حركتات زشتت   هتاي زبت   هتاي درونتی، شتكايت    ندارد ايمان ندارد. آن اضتطراب 

دهند كه ما اهل ايمان نیستیم. تا نعمت در كار است، به ظتاهر   شهادت می غیرعادي همه 

گتويی  شتود، زبتان بته اعتتراض و شتكايت و كنايته       شاكريم و چون مصتیبتی وارد متی  

گیرد و خداي نخواسته او را به بغض و دشتمنی بتا    گشايیم و اين به تدري  قوّت می می

شتود. پتس    كشاند و با يک دنیا بغض و كینه از اين عالم منتقتل متی   میخدا و تقدير او 

 رود.  صحی  است كه گفته شود: وقتی صبر برود، ايمان نیر می

پس اي عرير! مطلب بس مهم است و راه بسیار خطرناك. بكوش تا در پیشتامدهاي  

ه امتام  دنیا صبور باشی و نرد خلق، زبان به شكايت از خالق نگشايی. در حديث است ك

به سماعه فرمود: چه چیر مان  شد كه به ح  بروي؟ گفت فقر و قرض كه بتر   كاظم

گیري و اگر صتبر نكنتی، چته     دوشم افتاد. امام فرمود: اگر صبر كنی مورد غبطه قرار می

پس معلوم شد كه جرع و  1كند. خداوند تقديرات خود را اجرا می بخواهی چه نخواهی، 

ستوز دارد. ولتی صتبر و     هاي ايمتان  ضررهاي بسیار و هالكت تابی مفید نیست، بلكه بی

ثواب دارد و هم صورت برزخی آن بسی زيباست. ابوحمره ثمتالی از امتام     بردباري هم

 كند كه فرمود: نقل می صادق
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كتس از  هتر   1؛« ٍ ياِ َشی رلیفِ  رِ ْجیرَ  ثیلُ مِ  هُ لَی ا َ   َ یهِ يیلَ عَ  رَ بیَ َصیفَ   ءٍ عیبَ  نَ ينؤمِ الُمی نَ ِمی یَ ُتلِ اعیْ  نِ مَ »
 مؤمنین گرفتار باليی شود و بر آن صبر كند، براي او پاداشِ هرار شهید است.  

 گونه احاديث بسیار است.  از اين

 درجات صبر

صبر درجاتی دارد و اجر و ثواب آن نیر به حسب آن درجات، مختلف است. از متوالي  

سته گونته    فرمود: صتبر  روايت شده است كه فرمود: رسول خدا متقیان امیر مؤمنان

است: صبر هنگام مصیبت، صبر بر طاعت و صبر از معصیت، پس هر كس بتر مصتیبت   

كه با صبر جمیل، شدت مصیبت را رد كند، خداوند براي او سیصد درجه صبر كند تا آن

تا درجة ديگر مثل مابین زمین و آسمان است. و هر كتس    نويسد كه ما بین هر درجه می

اي او ششصد درجه نويسد كه فاصلة هر درجه تا درجته  بر طاعت صبر كند، خداوند بر

ديگر مثل میان عمق زمین تا عرش است و هر كس از معصیت صبر كند، خداوند بتراي  

ديگر مثتل میتان منتهتاي زمتین تتا       ةنويسد كه میان هر درجه تا درج او نهصد درجه می

   2منتهاي عرش است.

تر از ساير مراتتب صتبر استت،    شود كه صبر بر معصیت بر از اين حديث فهمیده می

شود  تر است و هم وسعت بین درجات زيادتر است و معلوم میچون هم درجاتش بیش

 كه وسعت بهشت بیش از آن است كه در اوهام ماست.  

فرمود: زمانی بر مردم خواهتد   روايت است كه پیامبر خدا نیر از حضرت صادق

ه دست نیايد و ثروتمندي جتر بتا   آمد كه سلطنت و حكومت جر با كشتن و زورگويی ب

ت و جلب قلتوب جتر بتا ختروج از     و محبغصب كردن و بخل ورزيدن به دست نیايد 

دين و پیروي هواي نفتس فتراهم نشتود. پتس كستی كته آن زمتان را درك كنتد و بتر          

تواند توانگر شود و بتر دشتمنی متردم صتبر كنتد در      تهیدستی صبر كند در حالی كه می
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تواند  بت آنان را به دست آورد و بر ذلّت صبر كند در حالی كه میتواند مح حالی كه می

انتد بته او    به عرّت برسد، خداوند ثواب پنجاه صدّيق را از كسانی كه مرا تصتديق كترده  

 1عطا كند.

هم نقل شده و احاديث در اين بتاب بستیار    به اين مضمون حديثی از امیرمؤمنان

 .  كنیم است كه به اين چند حديث اكتفا می

 درجات صبر اهل معرفت

آنچه تاكنون گفته شد درباره حال عموم مردم و متوسطین بود و صبر را هتم از مقامتات   

متوسطین دانستیم. ولی صبر درجات ديگري هم دارد كه مربوط به اهل سلوك و اولیاي 

هتا،   است، يعنی ثبات در مجاهده، تترك متسنوا  « اهلل  صبر فی»ها  كامل است. يكی از آن

« اهلل  صبر م »ديگر  ةخويشتن در راه محبوب، كه مربوط به اهل سلوك است. مرتب ترك

جمتال استت، هنگتام متجلّتی شتدن دل بته        ةاست كه مربوط به اهل حضور و مشتاهد 

است كته از درجتات عشتاق و    « اهلل  صبر عن»ديگر  ةتجلیات اسما و صفات الهی. درج

رين مراتب و مقامات صبر است. موالي مشتاقین از اهل شهود و عیان است و از دشوارت

 در دعاي شريف كمیل به اين مرتبه اشاره فرموده است: سالكان و امیر مؤمنان
 «.کَ اقِ رَ ی فِ لَ عَ  رُ بِ ر ْ  فَ يْ کَ فَ  کَ ِاعِ ی عَ لَ رُل عَ بَ  َ  نالیَ مَ ی وَ  ِ يّ سَ ی وَ اِ ا إلَ يَ ی بنِ اَ فیَ »

ت استت و پتس از حتال    است كه براي اهل تمكین و استقام« صبر باهلل» درجه ديگر

دهد و تنها كامالن از  ها رخ می باهلل و پس از تخلق به اخالق الهی براي آن بقاي صحو و

 مندند. آن بهره
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 هـتوب

 فرمود: شنیدم كه می بن وهب گويد: از حضرت صادق یةمعاو
 فَ ْيییی َ : وَ تُ ْلییقُ . فیَ ةِ رَ اآلِخییا وَ يَ نی الیی ّ ِفییی هِ ْيییلَ عَ  رَ تیَ َسییفَ   اهللُ  بّییهُ رحَ   نحاً ُصییینَ  ةً یَ عیینْ َیَ   ُ ْبییال َ  ابَ ا ََییإ َ »
َِ يْ لَ عَ  رُ تیُ سْ يَ  ِّ  نَ ِمی هِ يیلَ ا عَ بَیتَ ا  َ َمی هِ يیکَ لَ ی مَ سِ نْ يیُ : ا َ ل قَ ِه ی ِمیتُ : اُ ْ هِ ِحینابِ ی جَ ی إلَینحِ يُیّم َُی  نبِ نُ الی
َِ  قاعِ ی عِ نحی إلَ يُ و  .هُ ننعَ  ُ  هِ يلَ عَ  ِّ  نَ ِمی کَ ْيیلعَ  لُ  َمیيَ  ا َ ا َ یمَ  هِ يْ لی عَ مِ  تُ اُ  ؛ا ب ی لقَ يَ ی. فَینبِ نُ الی

ییيَ یٌء َشیی سَ يَ ولیی ا ُ لَقییيَ  نَ ياهلل حیی ییعِ  هِ ْيییلَ عَ   ُ اَ ْْ نُ  نَ ِمیی یءٍ َْ ِّ اي توبتته  وقتتتی بنتتده  1؛«ِ  نبالیی
دار او شود، پس در دنیتا و آخترت بتر او بپوشتاند،     خالص كند، خداوند دوست

او را از آنچتته از گناهتتانش  ةگفتتتم: چگونتته بتتر او بپوشتتاند؟ فرمتتود: دو فرشتتت
اند به فراموشی اندازد و به اعضاي او وحی كنتد كته گناهتان او را كتمتان      وشتهن

داد  حتی كنتد گناهتانی را كته روي شتما انجتام متی        هاي زمین و كنید و به قطعه
كند كه چیتري نیستت تتا علیته او بته       بپوشانید. پس خدا را در حالی مالقات می

 گناهان شهادت دهد.  
*   *   * 

 حقیقت توبه

نازل مهم و مشكل، توبه است و آن عبارت است از رجوع از طبیعت بته ستوي   يكی از م
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روحانیت نفس، پس از آن كه نور فطرت به سبب گناهان به ظلمت طبیعت پوشیده شتده  

اي خالی از نقوش، خالی از هتر كمتال و    است. توضی  آن كه: نفس در آغاز، مثل صفحه

داد و لیاقت رسیدن به هتر مقتامی در   هاست، اما استعجمال و بهجت و صفات مقابل اين

است. چون گناه كند، در دل او كدورتی حاصتل شتود و هرچته     او به وديعت نهاده شده 

گناه بیشتر شود، اين تیرگی افرايش يابد تا همة دل را بگیرد و نور فطرت خاموش گردد. 

ت بیتدار  كه ظلمت همه قلب را بگیرد، از ختواب غفلت  اگر در بین اين حاالت، قبل از آن

شود و از منرل يقظه به منرل توبه وارد شود و شراي  آن را بته جتا آورد، از آن حتاالت    

 شود. در حديث است: اي خالی می گردد و صفحه ظلمانی به نور فطرت برمی
َِّ  نَ مِ  بُ التا ِ » گردد، مثل كسی است كه گنتاه   هركه از گناه بر 1؛«هُ لَ  بَ نْ ال  َ  نْ مَ  َ   بِ نْ ال

 ندارد.

 ته مهمدو نک

. توفیق توبة صحی  و كامل با حفظ شراي ، بسیار مشكل است. كستی كته وارد گنتاه    6

برد. اگر درخت معاصی در مررعة دل انستان قتوي شتد و     شد، توبه را به كلی از ياد می

ريشه دوانید، يكی از نتاي  ناهنجار آن، منصرف شدن انسان از توبته استت و اگتر هتم     

گويد در آخر  كند و با خود می و فردا و اين ماه و آن ماه می گاهی متذكر شود، امروز گاه

 كه اين نیرنگ با خداست.كنم، غافل از آن عمر و زمان پیري توبه صحی  می

تر و شتراي  توبته    تیرگی دل ناقصو تر بهار توبه ايام جوانی است كه بار گناهان كم

تتر استت. بتر     یري بتیش طلبی و آرزوهاي دراز در پتر است. حرص و طم  و جاه آسان

فرض كه انسان بتواند در ايام پیري توبه كند، از كجا كه به پیري برسد و در سن جوانی 

و در حال گناه، اجل او را در نیابد؟ بر حذر باش و با خدا حیله مكتن و مپنتدار كته دم    

ت اي كه خداوند بر ايتن امت   مرگ با كلمة استغفار بتوان گذشته را جبران كرد. اگر شنیده

پذيرد، صحی  است، ولتی هیهتات كته آن     تفضل كرده و توبة آنان را تا دم مرگ هم می

                                                 

 .2، ح 935. همان، ص 1



 143   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

وقت انسان موفق به توبه شود! مگر توبه لفظ است؟ توبه و برگشت از گناه و تصمیم بر 

خواهد. چه بسا قبل از فكر توبه يا اقدام به  هاي علمی و عملی می ترك در آينده، تمرين

انسان را با بار سنگین گناهان از اين دنیا ببترد و آن وقتت، ختدا    توبه، مرگ فرا برسد و 

ها در پیش است و بر فرض هم انسان اهتل نجتات    ها و بدبختی داند كه چه گرفتاري می

در پی استت تتا اليتق شتفاعت شتود و متورد        هايی ها و سوختن شود، فشارها، زحمت

 رحمت خدا قرار گیرد.

اي محكم در سنّ جوانی از گناهتان   جرم و اراده پس اي عرير! هرچه زودتر با عرمی 

هتاي نفتس امّتاره     هاي شیطان و حیله برگرد و نگذار فرصت از دست برود و به وسوسه

 اعتنا نكن.

مانتد. مثتل    برايش بتاقی نمتی  اوّل  . كسی كه توبه كند، آن صفاي باطنی و روحانی2

اوّل  ر بته حالتت  صفحة كاغذي كه اگر ستیاه شتود و بتاز بخواهنتد جتال دهنتد، هرگت       

گتردد. خیلتی    برنمتی اوّل  گردد و ظرف شكسته را اگر اصالح كنند، باز به حالتت  برنمی

كته  فرق است میان دوستی كه در همة عمر با انسان با صفا و خلوص رفتار كنتد، بتا آن  

 خیانت كند و سپس عذرخواهی نمايد.

س انسان نبايتد تتا   تواند درست به وظايف توبه عمل كند. پ تر كسی میبه عالوه كم

تواند وارد گناه شود، كه اصالح نفس پس از آلودگی بسی مشكل است و اگر دچتار   می

شود اصتالح   گناه شد، هرچه زودتر در صدد اصالح برآيد، كه هم فساد كم را زودتر می

 كرد، هم كیفیت اصالح بهتر است.

ت خويش بینتديش و  اعتنايی مگذر و در حال خود و عاقباي عرير! از اين مقام با بی

و كلمات علمتاي امتت و بته حكتم      به كتاب خدا و احاديث پیامبر و ائمة معصومین

عقل وجدانی مراجعه كن و اين باب را كه كلید درهاستت بته روي ختود بگشتاي و از     

كمتک بختواه و بته ولتیّ امتر و       خداوند و روحانیت رسول اكرم و ائمته معصتومین  

هلل فرجه( پناه ببتر. البتته آن بررگتوار از ضتعفا و     ناموا دهر حضرت امام عصر)عجل ا

 رسد. كند و به داد بیچارگان می بازماندگان دستگیري می
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 ارکان توبه

يكی از اركان توبه ندامت و پشیمانی از گناهان گذشته استت. ركتن ديگتر تصتمیم بتر      

دست ها  برگشت نكردن به آن براي همیشه. اين دو جوهر اصلی توبه است و بايد به آن

هتايی متناستب بتا     كه در روايات است، در عالم برزخ و قیامت، صتورت گونه  آن يافت.

دهتد. در آن عتالم،    آيد و انستان را از روي شتعور و اراده، عتذاب متی     گناهان پديد می

شتود. هتر    هاي نیک و بد كه نتیجة كارهاي خوب و بد ماست، با ما محشور می صورت

در احاديث از آن به نقطة سیاه تعبیر شده است. اين  گذارد كه معصیتی در روح اثري می

شتود و انستان را بته كفتر و شتقاوت ابتدي        كم افتروده متی  كدورت قلبی و روحی كم

 كشاند. می

هاي پیامبران و اولیا و عرفا  انسان اگر عاقل باشد و به اين معانی آگاه گردد و فرموده

كند و اگتر   كند، از گناهان پرهیر می اندازة قول يک طبیب معال  هم قبول  و حكما را به

شود و اين ندامت، آثار بستیار نیكتويی    خداي نكرده مبتال شد، از آن بیرار و پشیمان می

هاست. وقتی اين دو ركن توبه حاصل شتد،  دارد كه تصمیم بر ترك معصیت يكی از آن

 گردد.   شود و توفیق الهی شامل او می كار سالک راه آخرت آسان می

هاي علمی و عملی و تفكرات الزم بكوشد تا توبة خالص كند و  ايد با تمرينانسان ب

هتاي ختدا را    محبوب نرد خدا شود. اي انسان! چه قدر ظلوم و جهتولی و قتدر نعمتت   

كنی! اكنتون اگتر نتادِم     جويی و نافرمانی میها با چنین ولی نعمتی ستیرهدانی و سال نمی

گردانتد. چته رحمتت و نعمتت      وب خويش میشده و برگشتی، بدان كه خدا تو را محب

 اي! گسترده

هتاي   انسان بايد بكوشد آن صورت ندامت را در دل تقويت كند و با انديشه در پیامد

گناهان، آتشی در دل خود برافروزد و دل را با آتش ندامت به شتعله كشتد تتا آن همته     

الم ايتن آتتش را   گناه بسوزد و زنگار قلب برطرف شود و بايد بداند كه اگر در ايتن عت  

براي خود روشن نكند، وقتی به آن عتالم رفتت، آتتش ستوزناكی بتراي او مهیاستت و       
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شود. خداوندا! سینة ستوزناكی   درهاي جهنم به رويش گشوده و درهاي بهشت بسته می

اي از آتش ندامت در قلتب متا برافتروز و آن را بته آتتش دنیتايی        به ما عطا كن و شعله

 امدهاي گناهان از اين دنیا ببر.بسوزان و ما را بدون پی

 شرایط توبه

هتا   آنچه ذكر شد اركان توبه بود. توبه شرط قبتول و شترط كمتال هتم دارد كته بته آن      

، از ستتخنان جتتام  و نهتت  البالغتتهدر  پتتردازيم. كتتالم حضتترت امیتتر المتتؤمنین متتی

محضتر   اي در ها اشاره دارد. به نقل سیّد رضتی گوينتده   اي است كه به همة اين حكیمانه

گفت: استغفراهلل. حضرت فرمتود: متادرت در عرايتت گريته كنتاد! آيتا        حضرت امیر

اق  دانی استغفار چیست؟ استغفار درجة علیّین است و اسمی است كه بر شش معنا و می

گشت نكردن به سوي آن براي همیشه؛ برشود: اوّل: پشیمانی بر گذشته؛ دوم: عرم بر  می

كه خدا را در حالی مالقات كنی كه پیامدي از گناه بتر تتو   سوم: اداي حق مخلوق، تا آن

اي؛ پتنجم:   ها را ضاي  كترده  نباشد؛ چهارم: آنكه روي آوري به اداي همة واجباتی كه آن

ها آب كنتی چنانچته    كه روي آوري به سوي گوشت رويیده از حرام و آن را با اندوهآن

كته جستم را رنت     آن ششتم: يد؛ ها گوشت تازه برو پوست به استخوان بچسبد و بین آن

   1اي. اطاعت بچشانی آنچنان كه شیرينی گناه را به آن چشانده

كه دو ركن توبه )پشیمانی و عترم بتر بتاز    آناوّل  اين حديث شريف چند نكته دارد.

كنتد،   كه دو شرط مهم براي قبول توبه بیتان متی  كند. ديگر آن نگشتن به گناه( را بیان می

شتود.   توبه حاصل نمتی « توبه كردم»ق و خالق. چون تنها با گفتن يعنی ردّ حقوق مخلو

چه از واجبات الهتی تترك   ناحق برده به آنان برگرداند و هرتائب بايد هرچه از مردم به 

توانتد، چتون در    تواند به هر قدر كه می ها را هم نمی كرده، قضا يا ادا كند و اگر همة آن

بار گناه ديگران را بر دوش كشتد، يتا از حستنات    آن عالم راهی براي ادا نیست، يا بايد 
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تواند بايد در همین دنیا اقتدام كنتد و از لطتف ختدا هتم       خود به آنان بدهد. پس تا می

مسيوا نباشد، چون اگر به مقدار توان اقدام كند، خداوند راه را بر او آستان ستازد و راه   

سی كه متسيوا باشتد،   نجات را نشان دهد. يسا از رحمت الهی بدترين گناه است و ك

پتذير  شتود كته ديگتر اصتالح     گیرد و افسارش گسیخته می چنان ظلمتی قلبش را فرا می

و بدون استحقاق، اين همه رحمت و قابلیت و استتعداد داده وعتدة   اوّل  نیست. خدا از

كنتد و   اي دستگیري متی مغفرت داده است. تو يک قدم پیش بیا، او خودش به هر وسیله

گتذرد و اگتر حقتوق ديگتران را      نتوانستی ادا كنی از حقوق خويش می اگر حقوق او را

 كند. نتوانستی ادا كنی او جبران می

فرموده، از شراي  كمال توبه استت. تائتب اگتر     دو نكتة ديگري كه امیر المؤمنین

هاي نفسانی را كه در ايّام گناه داشتته جبتران    بخواهد به آن مرتبة كامل برسد، بايد لذّت

گتذارد.   گذارد، همچنان كته در جستم اثتر متی     ر معصیت و لذّتی در روح اثر میكند. ه

هتا و بتا روزة    هتا و مفترّح   هاي جسمی و امساك از مقتوّي  شخص تائب بايد با رياضت

مستتحب يتتا واجتتب، گوشتتت حاصتتل از گنتتاه در ايتتام معصتتیت را ذوب كنتتد، يتتا بتتا  

مايد. اگر شبی در معصیت و هاي طبیعت را جبران نهاي روحی و عبادات، بهره رياضت

هاي شبانه به جبتران آن بپتردازد و اگتر روزي را بتا      عشرت به سر برده است، با عبادت

هاي مناسب آن را جبران كند، تا نفس او به كلتی   ها مشغول بوده، با روزه و عبادت لذّت

تتر  از آثار آن گناهان و رسوخ محبّت دنیا در دلش پاك شود. در اين صورت، توبه كامل

 گردد. شود و نورانیتت فطري برمی می

شتود،   توبه میاوّل  اين دو مقام از مكمّالت منرلگاه توبه است. كسی كه وارد مرحله

اند و به نظرش دشوار آيتد. هتر مقتدار كته      گمان نكند كه آخرين مرتبه را از او خواسته

اقدام هتر انتدازه هتم    سازد.  كند اقدام كند، خدا هم راه را بر او آسان می حالش اقتضا می

از مقصتد كوچتک    ،كم باشد مفید است و عقال اگر نتوانند به مقصد عالی ختود برستند  

 دارند. دست برنمی
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 نتیجة استغفار

الزم است شخص تائب به مقام غفّاريت خدا پناه ببرد و حالتِ استغفار به دست آورد و 

هتد كته گناهتانش را بتر او     از آن ذات مقدّا با زبان قال و حال و آشكارا و نهتان بخوا 

پوشی كند و تبعات گناهتان  كند كه عیب اريت و ستاريت خدا اقتضا میبپوشاند. مقام غفّ

كنندگان جرائم و مكان و زمان و اعضا را ببخشايد. او همة موجودات و فرشتگان و ثبت

نته كته   گوبرد، همان ها می كند و از ياد همة اين كار را از گناه محجوب میو جوارح گناه

در حديث شريف آمده است. ممكن است به اعضا و جوارح و زمین و مكان وحی كند 

كه گناهان را كتمان كنند، يا فرمان دهد شهادت ندهند، يا شايد مراد حتديث، رفت  آثتار    

آيتد. همچنتان كته مقتام      معاصی از اعضا باشد كه به واسطة شهادت تكوينی حاصل می

كه در اين عالم هستیم، اعضاي متا و زمتان و مكتان بتر      ستّاريت او اقتضا كرده كه اآلن

دارند، اگر توبة خالص كنتیم، در   هاي ما را مستور می دهند و كرده اعمال ما شهادت نمی

شتوند و   دارند يا از اعمال ما به كلّی محجوب متی  عوالم ديگر هم اعمال ما را مستور می

پیش احدي سترافكنده و خجلتت    شايد مقتضاي كرامت خدا دوّمی باشد، تا انسان تائب

 زده نباشد.  

 تفسیر توبة نصوح

اند. به نقل مرحوم مجلسی، شیخ بهايی گفتته استت    در تفسیر توبة نصوح، سخنانی گفته

 اند: مفسّران در معنا توبة نصوح، وجوهی ذكر كرده

گونته   آن اي است كه مردم را نصیحت كند و متردم را بته انجتام   كه مراد توبهيكی آن

كن كند و هرگتر   را نصیحت كند كه گناهان را ريشه كه صاحبشدعوت كند، يا اين توبه

 ها برنگردد. به سوي آن

اي است كه براي خدا خالص باشد و خلوص آن است كه از گناهان كه توبهديگر آن

ها يا چون برخالف رضاي الهی است خالص شود نه فق  براي ترا  به خاطر زشتی آن
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پشیمانی از گناهان براي ترا از آتتش، توبته    تجريدشیخ طوسی در از آتش. به فرموده 

 نیست.

است يعنی دوختن. زيرا توبه، آنچه را گناهتان از ديتن    حةكه نصوح از نصاديگر آن

كته  گونه  آن كند، كه میان تائب و خدا و دوستان او را جم  میزد، يا آندو پاره كرده، می

 كند. هاي لباا را جم  می خیاط، میان پارچه

اي استت كته   كننده استت، يعنتی توبتة نصتوح توبته     كه نصوح، صفتِ توبهديگر آن

ترين صورت بته جتا آورد و آثتار    كند كه آن را به كامل صاحب آن، خود را نصیحت می

 گناه را به كلّی از دل پاك كند.

اي كته از  شود. نكتته  در تكمیل اين بحث، به علم و حیات همة موجودات اشاره می

شود و مطابق با ظاهر آيات قرآن و احاديث است اين استت كته هتر     استفاده میحديث 

يک از موجودات، علم و حیات و شعور دارند، بلكه همة موجتودات بته مقتام مقتدا     

حق، معرفت دارند. در حديث شريف كه اشاره شده به وحی به اعضا و جوارح و زمین 

كنند. دلیل بر علم و ادراك و  ا اطاعت میها هم فرمان الهی ر كه گناه را كتمان كنند و آن

هاست، بلكه دلیل بر ارتباط خاصّی میان خالق و مخلوق است كه جر خداوند، حیات آن

احدي از آن مطل  نیست، يا كسانی كه خدا بخواهد و بپستندد. و ايتن يكتی از معتارف     

رفتان  قرآن و احاديث ائمة معصومین است و با برهان حكماي اشراق و ذوق اصحاب ع

 و مشاهدات اهل سلوك هم موافق است.  



 

 

 

 

 

 

 

 ذکر خدا

كه فرمود: در توراتی كته تغییتر نكترده چنتین      ره ثمالی روايت كند از امام باقرابوحم

نوشته است كه موسی از پروردگار خود سؤال كرد و گفت: پروردگارا! آيا تتو نرديكتی   

 متعال به او وحی كرد: تا با تو نجوا كنم، يا دوري تا صدايت زنم؟ خداوند
ل َْ رُ تیْ إال ِسیی رَ تیْ ال ِسیی مَ نْ يَییی َْ ترِ ْ ِسیین ِفییَمییْ: فَ نَسییمُ  قییا َ ْ. فَ نِییرَ ََ  َ  نْ َمیی لییيسُ ا جَ نَییرَ   ْنَسییا مُ يَیی»
ََ ويَ  مْ هُ رُ َُ أْ  ْ فَییینِ ونَ رُ َُِ يَییی ِينَ الّییی  :قیییا َ فَ    ْ رَ  لُ  ْ إ ا ربَ  ينَ ِِ الّییی كَ اولئِیییفَ  ؛مْ اُ یُ بّیییُاحِ فَ  َّْ ِفییی اّعن َ َحیییَت

َِ  رهیلَ  ُا يبَ  َُ َیرْ یَ َ َ   نءٍ ُسیعِ  ا ب متن همنشتین     ؛ اي موستی! 1«مْ ِایعِ  مْ ناُ َعی تُ  ْ فیَ  َ م فَیهُ ُی
كسی هستم كه مرا ياد كند. موسی پرستید: در روزي كته هتیر پنتاه و پوششتی      
نیست، چه كسی در پناه توست؟ فرمود: آنان كه مرا ياد كنند، من هم آنان را يتاد  

كننتد، متن هتم آنتان را دوستت       ستتی متی  كنم و آنان كه در راه من با هم دو می
هتا   يتاد آن   هايند كه وقتی بخواهم بدي به اهل زمین برستانم، دارم. اينان همان می
 كنم. كنم و به واسطه آنان، از زمینیان بدي را دف  می می

*   *   * 

شود كه تورات راي  بین يهود، تحريف و تغییر يافتته استت    از اين حديث معلوم می

بوده است. از مطالب تتورات و انجیتل فعلتی هتم معلتوم       نرد اهل بیت و علم تورات
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  شود كه كالم بشر عادي نیست، بلكه با اوهام بعضی اهل هواي نفتس منستجم شتده    می

 است.  

بوده كه آداب دعتا را  مرحوم مجلسی گويد: غرض حضرت موسی از اين سؤال اين 

ی و قدرت و علیتت ، از رگ گتردن   دانسته كه خداوند از نظر احاطه علممی بپرسد. واال

تتري و  نگترم از همته نرديتک    تر است، منظورش آن بوده كه وقتی به تو می به ما نرديک

دانم در دعا حال تتو را مالحظته كتنم و نجتوا      نگرم بسیار دورم. نمی چون به خودم می

 كنم، يا به حال خود بنگرم و ندا كنم؟

 احاطه قیومی حق تعالی

كنتد. گويتا    موسی حال عجتر ختود را از كیفیتت دعتا بیتان متی       رود جناب احتمال می

عد متصف شوي تا چون قريبان يا بعیتدان  گويد: پروردگارا! تو منرّهی كه به قرب و بُ می

دانم، خودت اجتازه ورود   گونه دعايی را در خور جالل تو نمیبخوانمت. متحیرم و هیر

دا جتواب آمتد كته متن حضتور و      به دعا بده و كیفیت آن را به من بیاموز. از سوي خت 

 احاطه قیومی به همه دايره وجود دارم.

آنچه در آيات و روايات آمده و خدا را به نرديكی يتا دوري نستبت داده مبنتی بتر      

نوعی مجاز و استعاره است وگرنه ساحت مقدا او از قرب و بعد حسی و معنوي منرّه 

ستی و معنتوي و احاطته    است  و احاطه او احاطه قیومی استت كته غیتر از حضتور ح    

 ظاهري و باطنی است.

شود كه ذكر نهانی و قلبتی و ستري بهتتر     از اين حديث و احاديث ديگر استفاده می

َُْر بَعََّك ِفْ نَیْفِسیَك َََضیر عاً َوِخيَفیةً است، همچنان كه در آيه شريفه نیر آمده است:  َواْ 
1 

دانتد. البتته گتاهی و در     نمتی و در حديث است كه ثواب اين ذكر را احدي غیر از خدا 

 بعضی حاالت، ذكر علنی بهتر است، مثل ذكتر نترد غتافالن تتا متتذكّر شتوند، چنانچته       
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فرموده است: هر كس خدا را خالصتانه در بتازار و هنگتام غفلتت متردم و       پیامبر خدا

نويستد و در روز قیامتت    اشتغالشان به كارشان ذكر كند، خداوند براي او هرار حسنه می

   1او را بیامرزد كه بر قلب هیر بشري خطور نكرده است.چنان 

 ذکر خدا

شود كه ذكر خدا و دوستی نمودن با يكتديگر در راه او داراي   از اين حديث استفاده می

 چند خصلت است:

كه ذكر كتردن بنتده، ختدا را، موجتب     تر از ديگران است اينها كه بررگيكی از آن

ين ذكر در مقابل آن نسیانی است كه خداونتد فرمايتد:   شود او هم بنده را ياد كند و ا می

گونته امتروز فرامتوش    ها را فراموش كردي، همتان  گونه به تو رسید و تو آنآيات ما اين

باطنی از رؤيت جمال و جالل خدا، سبب كوري در عتالم  نسیان آيات و كور 2شوي. می

هتا را   رد و حجتاب آو شود و ياد كردن آيات و اسما و صفات او، بصتیرت متی   ديگر می

كنتد كته جلتوة جمتال را در آيتات       كند و چنان بصیرت باطنی را قتوي متی   برطرف می

 كند. مشاهده می

شتود. نتیجتة ايتن نیتر رفت        محبت با يكديگر در راه خدا نیر سبب حتبّ ختدا متی   

هاست. اين محبوبیت هم مراتبی دارد، چنانچه دوستی در راه خدا هتم از جهتت    حجاب

شتود   ی داراي مراتب بسیار است و حبّ خالص، موجب حبّ تام میخلوص يا آمیختگ

و در نتیجة آن حجابی میان او و محبوبش نخواهد ماند. نتیجة ذكتر ختدا آن استت كته     

خدا هم ذاكران را ياد كند و آنان محبوب خدا شوند و در پناه و ستر خدا قترار گیرنتد،   

، همنشتین ختدا باشتند. از    گتاه مطلتق  روزي كه هیر ستر و پناهی نیستت و در خلتوت  

هاي ديگر ذكر خدا آن است كه خداوند به سبب كرامتتِ ذاكتران، عتذاب را از     خصلت

 ها عذاب و بال نفرستد. بندگان خود بردارد و تا آنان میان بندگان هستند، به واسطة آن
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 ر و تذکّرفرق منزل تفک

اند. قتوّت و كمتال تتذكّر     تهر را مقدم دانسي  تفكر است. از اين رو منرل تفكتذكّر از نتا

اش يتاد ختدا باشتد فضتیلت     ري كه نتیجهه به قوّت و كمال تفكر است و تفكهم وابست

بسیار دارد و در روايات، از عبادت يک سال و شصت سال و هفتاد ستال برتتر شتمرده    

شده است. ثمرة عبادت، رسیدن به معارف و ذكر پروردگار است و اين از تفكر صتحی   

هتايی از معرفتت بته روي     آيد و چه بسا از تفكر يک ستاعت، دريچته   ت میبهتر به دس

 سالک گشوده شود كه در هفتاد سال عبادت چنان نشود.

بخش است. بتراي اولیتا   بدان اي عرير! ياد محبوب و معبود، براي همة طبقات نتیجه

ة و عارفان كامل، خود اين ياد، نهايت آرزوست. بتراي عمتوم متردم نیتر بهتترين وستیل      

اصالح اخالق و اعمال و ظاهر و باطن است. انسان اگر خود را همیشه در پیشگاه ختدا  

كنتد. همتة    ها به ياد او باشتد، بتر ختالف رضتاي او عمتل نمتی       ببیند و در همة صحنه

هاي انسان در دست نفس و شیطان، نتیجة غفلت از ياد خداست. يتاد ختدا دل    گرفتاري

سازد و انسان را از اسارت نفتس و حتب    محبوب میگاه بخشد و آن را جلوه را صفا می

 كند. دنیا رها می

پس اي عرير! در راه تذكر و ياد محبوب، هرچه مشقّت تحمل كنی كم استت. دل را  

به ياد او عادت بده، تا كماالت و معارف الهی به دست آيد و اگر مستافر و مهتاجر التی    

 اهلل هستی، قلبت را با ياد او عجین كن.

 تامّ بر مملکت وجود حکومت ذکر

هرچند ياد حق، از صفات قلب است، ولی بهتر است تا ذكتر قلبتی در پتی ذكتر زبتانی      

ن مرتبة ذكر آن است كه در همة مراتب وجودي انستان جتاري باشتد، هتم     يباشد. برتر

زبان به ياد خدا باشد، و هم صورت باطنی قلب به يتاد آن محبتوب باشتد و ذكتر ختدا      

د و همة حركات و سكنات چشم و زبان و دست و پتا و همتة   فات  مملكت درون گرد



 113   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

 اعضا به نام خدا و با ياد او باشد و اين نهايت آرزوي خداجويان است.

ترين مراتب ياد خداست نیر، مفید است؛ چون هتم زبتان بته    پس ذكر زبانی كه نازل

كند. عارف  كند، هم اين ذكر در اثر مداومت، زبان دل را هم باز می وظیفة خود عمل می

فرمود: شخص ذاكر بايد مثل كسی باشد كه بته كتودكی كته     كامل مرحوم شاه آبادي می

كند تا او به زبان آيد و كلمته   خواهد سخن بیاموزد. آن قدر تكرار می زبان باز نكرده، می

گشايد و نشانة گشتوده   را ادا كند. نكتة تكرار ذكرها هم همین است كه زبان قلب را می

كند و چون قلب ذاكتر شتد، بته متدد      آن است كه قلب از زبان پیروي می شدن زبان دل

 كند. آيد و زبان از دل تبعیّت می زبان می

همة اعمال ظاهري چنین است كه تا از باطنِ روحانیت دل به آن مددي نرستد و بته   

صورت و جسم اعمال، روح نبخشد، اليق قبول درگاه حق نگردد. از اين رو در روايات 

بتا ايتن همته،     1شود كه با اقبال دل همراه است. از اعمال، همان اندازه قبول میاست كه 

رستاند. در آيتات    ذكر زبانی مطلوب و پسنديده است و انسان را سرانجام به حقیقت می

و روايات هم بسیار از آن مدح شده است. به عنوان تیمّن و تبرّك به ذكر چنتد حتديث   

 كنیم: اكتفا می

 :فرمود امام صادق
 ةً رَ ْسیحَ  ا َ ّل إال َ یّز وَجیعَ  اهللِ   رِ  ِ  رِ يی غَ لَ عَ  ن َ نمُ قُ يیَ یفَ  ّجابٌ فُ وَ  رابٌ رعْ  هِ يف عُ مِ جتَ يَ  سٍ لِ جْ مَ  نْ ا مِ مَ »
هیر مجلسی نیست كه نیكان و بتدانی در آن جمت  شتوند و     2؛«ةِ اَمیيَ القِ  مَ نْ يَیی مْ اِ يلَ عَ 

 .سرتی خواهد شدكه روز قیامت براي آنان حبدون ياد خدا برخیرند، مگر آن

 در حديث ديگر است كه خداوند متعال به عیساي مسی  فرمود:
أل ی َمییِفیی کَ رْ ر ُ یی کَ ألی َمییی ِفیینِییرْ  ُ ی  واْ  ِسییفْ ی نیَ ِفیی کَ رْ ُ ییْ  رَ   کَ ِسییفْ ی نیَ ی ِفیینِییرْ  ُ ی  اُْ  َسییيا عِ يَی»
 3؛«...الِ نَ لَییییی الخَ ی ِفییی یییرِ  ِ  رْ ثِییییور ْ  لبیییکَ ی قَ لِییی نْ ی! رلِییییَسیییيا عِ يَییی. نَ يیيّییییمأل اآل َ َمییی نْ ِمییی رٍ ْيیییخَ 

 اي عیسی! مرا پیش خودت ياد كن تا تو را نرد ختودم يتاد كتنم. مترا در جمت ِ     
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زادگان ياد كتنم. اي  خودت ياد كن، تا من هم تو را در جمعی بهتر از جم  آدمی
 . بسیار ياد كن... ها دلت را براي من نرم كن و مرا در خلوت !عیسی

 فرمايد: حضرت صادق می
 فرمايد:   می خداوند متعال چنین

كسی كه به واستطه   1؛«ینِ سیألَ  نْ ی َمیطِ ا رعْ مَ  لَ رفضَ  هُ تُ يْ ی  رعطَ تِ ألَ سْ ن مَ ی عَ رِ  ْ ِِ عِ  لَ غِ ن شُ مَ »
از درخواست از من باز ماند، به او بهترين چیري را كه به هركته از متن    ياد من،
 دهم، عطا خواهم كرد. میبخواهد 

تترين و واال  ید كته بهتترين، پتاك   فرمود: بدان در حديث ديگر است كه رسول خدا

ترين اعمال شما كه بهتر از هر چیري است كه خورشید بتر آن تابیتده استت، يتاد     مرتبه

 خداي سبحان است، چرا كه خداوند از خودش چنین خبر داده و فرموده است كه:
 من همنشین كسی هستم كه مرا ياد كند. 2؛«ینِ رَ  َ  َ  نْ مَ  سُ يلِ رنا جَ »

كر خدا و آداب و شراي  آن بسیار زيتاد استت و در حوصتلة ايتن     روايات دربارة ذ

 اوراق نیست.

                                                 

 .2، ح522همان، ص .1
 .217، ص الداعی ة عدّ .2



 

 

 

 

 

 

 

 غیبت

 فرمود: فرمود: پیامبر خدا حضرت صادق

بت در دين مرد مسلمان، غی ؛«هِ ِفینْ ی جَ ِفی ةِ لَ ا  ْ  نَ مِ  مِ لِ سْ المُ  لِ جُ الرّ  نِ يی  ِ فِ  عُ رَ رسْ  ةُ بَ يالغِ »

 اوست.)خوره( در درون  از مرض آكلهتر  سري 

 فرمود: نیر رسول خدا

ُِ لُ الجُ » ل ثُ  ِ ْحیيُ ا َمیوَ  اهللِ  ن َ ُسیا بَ يَی: لَ يی. قِ ثْ  ِ حْ يُ  مْ ا لَ مَ  ةٌ ا َ بَ عِ   ةِ الصّ  ابَ ظَ انتِ   ِ جِ سْ ی المَ فِ  ن
؛«ِ  ابيَیغتِ : االا َ قَی

نشستن در مسجد به انتظار نماز، عبادت استت، تتا وقتتی كته      1

 ا اي رستتول ختتدا؟ فرمتتود:احتتداث نكنتتد و انجتتام ندهتتد. گفتنتتد: چتته چیتتر ر

 یبت را.غ

*   *   * 

به گفتة جوهري، غیبت و اغتیاب آن است كه كسی پشت سر ديگري چیتري پنهتان   

را بگويد كه اگر بشنود او را ناراحت كند. اگر راستت باشتد غیبتت استت و اگتر دروغ      

در كتب ديگر لغت هم همین معنا آمده است كته معنتاي اصتطالحی     2باشد بهتان است.

 ت، نه لغوي.اس

                                                 

 .2، ح351، ص1ج كافی، .1
 .اللغةصحاح  .2

 حدیث

69 



 چهل حدیث امام خمینیبرکرانة شرح    190

طتور  خورد)خوره(. يعنتی همتان   آكله هم دردي در عضو است كه آن را از درون می

خورد  كه وقتی اين مرض پیدا شود آن عضو، به خصوص اعضاي لطیفه را مثل باطن می

 كند. خورد و فانی می تر می برد، غیبت هم دين انسان را از آن سري  و از بین می

 تعریف غیبت

 یبت، عبارات مختلفی دارند.فقها در تعريف غ

شهید ثانی آمده است: غیبت آن است كه كسی را در حال غیبتش به  كشف الريبهدر 

نحوي ياد كنند كه از نسبت دادن آن كار به او ناراحت شود، از چیرهايی كته در عترف،   

ذكر هم اعم است از  1جويی باشد.نقص به حساب آيد و ذكر آن به قصد مذمّت يا عیب

 به زبان باشد، يا نوشتن، يا حكايت يا هر راهی كه ديگران را متوجّه آن عیب كند.كه آن

 در حديث پیامبر نیر آمده است:
آيتتا  2؛«... ُ رَ ْکییيَ مییا عِ  اکَ رَخیی کَ رُ ْ یی:  ِ قییا َ  .مُ رعلَیی هُ نلُ ُسییبَ وَ  نا: اهللُ قییالُ ل فَ ةُ بَییيْ ا الغِ َمیی و َ بُ  ْ ََیی لْ َهیی»

ش داناترنتد. فرمتود: آن استت كته     خدا و رستول  ند:دانید غیبت چیست؟ گفت می
 شود. میبرادرت را به چیري ياد كنی كه ناراحت 

شتود كته    اعم بودن غیبت از ذكر زبانی يا نوشتنی يا اشاره، از اين روايت آشكار متی 

عايشه گويد: زنی بر ما وارد شد چون روي برگرداند و رفت با دستم اشاره كردم كته او  

پس غیبت، تنها تلفّظ نیستت و   3د: او را غیبت كردي!فرمو كوتاه قدّ است. رسول خدا

 شود. گفته شده چون غالباً غیبت با تلفّظ انجام می« ذكر»اينكه در روايات، 

شود كه كشف سرّ مؤمنین حرام است، يعنی عیوبی كته   از روايات بسیاري معلوم می

هتا حترام    آن از مؤمنان پوشیده و پنهان است، چه خَلقی، چه خُلقی و چه عملی، افشاي

كه عمل، از امتوري باشتد   است، اگرچه به قصد انتقاص و تحقیر ديگري نباشد، مگر آن

 به شمار آيد.« اشاعة فحشا»كه ذكر و اشاعة آن حرام شرعی باشد و 
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 حرمت غیبت

كننتده  حرمت غیبت، اجماعی و از ضروريات فقته استت و از گناهتان بتررگ و هتالك     

ن را نخشكانیم و با اين گناه كبیره از اين عتالم منتقتل   است، گناهی است كه اگر ريشة آ

شويم، عالوه بر چهرة زشت آن، موجتب رستوايی در متع اعلتی و محضتر پیتامبران و       

 شود. فرشتگان می

صورت ملكوتی غیبت، همان است كه خداوند در قرآن كريم به آن اشاره كرده و در 

دن گوشتت بترادر در حتالی كته     احاديث هم با صراحت يا اشاره بیان شده، يعنی ختور 

هاي درنتده،  غیبت، نوعی مردارخواري است و صاحب اين عمل مثل سگ 1مردار است.

درد و در جهتنم نیتر صتورت ملكتوتی ايتن عمتل بته او         عِرض و آبروي متردم را متی  

 گردد. برمی

از حاضتران  مرد زناكاري را سنگسار كرد. شخصتی   در روايتی آمده كه رسول خدا

كار مثل سگ در جايگاهش كشته شد. پیتامبر همتراه آن دو بته    ت: اين زنابه رفیقش گف

مرداري عبور كردند. حضرت به آن دو فرمود: از اين مردار به دندان بكشید. گفتنتد: يتا   

گنتدش   ،رسول اهلل از اين گوشت مردار بخوريم؟! فرمود: آنچه از برادرتان به شما رسید

ديد كته عمتل آنتان     با نور بصیرت و شهود می آري، رسول خدا 2تر است.از اين بیش

تتر استت. در روايتت ديگتري استت كته        عفونتی بیش از مردار دارد و صورتش زشتت 

 خورد. در روايت ديگر، حضترت امیتر   كننده در روز قیامت گوشت خود را میغیبت

 اي به نوف بكالی فرمود:در موعظه

 خورشِ ن نانْكه آچرا ،از غیبت دوري كن 3؛«...ابِ النّی  بِ ِ ی  امُ ا إ َ فإنّیَای ةَ بَ يْ الغِ  بِ نِ تَ اجْ »
 .دوزخ استهاي  سگ
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زاده است، در حتالی   پندارد حالل گويد كسی كه می اي نوف! دروغ می  :سپس فرمود

 خورد. هاي مردم را می كه با غیبت گوشت

فرموده است: كستی كته در پتی غیبتت بترادرش و       در روايت ديگري رسول خدا

گذارد و خداوند هم راز او را  دارد در جهنم می اولین قدمی كه برمیكشف راز او باشد، 

: كسی كه مسلمانی نقل شده كه فرمود و از امام صادق 1سازد. در بین خاليق فاش می

آيتد   روز قیامت در حالتی به محشر متی شود و  روزه و وضويش باطل می را غیبت كند،

متردار استت و اهتل محشتر همته از آن       آيد كه گند آن بتیش از   كه از دهان او بويی می

شوند و اگر پیش از توبه بمیرد، در حالی مرده است كه حترام الهتی را حتالل     اذيت می

كننتده را   است كه حالتت برزختی غیبتت    حديث ديگري از رسول خدا 2شمرده است.

هتاي   كند. آن حضرت فرمود: در شب معراج مرا بر قومی عبور دادند كه صورت بیان می

خراشیدند. پرسیدم: اي جبرئیل، اينان كیاننتد؟ گفتت: اينتان     ا با چنگ خويش میخود ر

شود كه اهتل   معلوم می 3.بردند كردند و آبروي آنان را می اند كه غیبت مردم را می كسانی

غیبت، در برزخ هم رسوايند و در قیامت هم نرد همگتان شرمستار و در جهتنم نیتر بتا      

جويی و رسوا كتردن ديگتران   ه در پی غیبت و عیبرسوايی به سر خواهند برد. كسی ك

باشد، خدا هم در پی عیوب او خواهد بود و او را مفتض  خواهد ساخت. خداوند غیور 

حیايی را از حد بگذرانتد،   كند و اگر كسی بی است و هتک حرمتِ مؤمنین را تحمل نمی

 كند. آبرو میخداوند غیور هم او را بی

موده است: كستی كته متؤمنی را غیبتت كنتد، از      فر در حديثی حضرت صادق   

نتیجه آن هم آن است كه  4گردد. شود و در واليت شیطان وارد می واليت خدا خارج می

از اهل ايمان و نجات نخواهد بود. كستی كته مبتتال بته غیبتت استت، بايتد بدانتد كته          
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 سرچشمه خراب است و ايمان به قلبش وارد نشده است. پس بايد اين مترض قلتب را  

 درمان كرد و باطن را معالجه نمود.

اين معصیت، از جهتی ديگر هم شديدتر است، چون عالوه بر جنبته حتق اهلل، حتق    

 آمرزد. پیتامبر ختدا  الناا هم دارد و تا فرد غیبت شده راضی نشود، خداوند او را نمی

ابتوذر   تر از زناست. در حديثی به ابوذر فرمود: اي اباذر! از غیبت بپرهیر، چرا كه سخت

آمترزد. امتا غیبتت     كنتد و خداونتد او را متی    پرسید: چرا؟ فرمود: چون زناكار توبه متی 

اگر خداي ناكرده انسان با حقوق مردم  1كه غیبت شده بیامرزد.شود مگر آنآمرزيده نمی

چون در حقوق الهی، سروكار با خداي كتريم    شود، از دنیا رود، كارش بسیار مشكل می

او هیر بغض و كینه و عداوت نیست، ولی در بندگان ممكن است و رحیم است كه در 

 اين اخالق باشد و به اين زودي نگذرند و راضی نشوند.

 فرمود: پیامبر خدا
آتش در ستوزاندن و از بتین    2؛« ِ ْبیال َ  الِ نَ َسیْ حَ فِ  ةِ يبَ الغِ  نَ مِ  عَ رَ أسْ عِ  سِ بْ ْ اليَ فِ  ابُ ا النّ مَ »

 .بنده نیست ر نابود ساختن حسناتِاز غیبت دتر  بردن چیر خشک، سري 

آورند و در پیشگاه خدا نگه  نیر از سخنان آن حضرت است: روز قیامت، كسی را می

بینتد.  شتود، پتس حستنات ختود را در آن نمتی      دارند و نامه عملتش بته او داده متی    می

بیتنم. بته او گفتته    گويد: خدايا! اين كتاب من نیستت، حستنات ختود را در آن نمتی     می

شود. عمل تو با غیبت كتردن از متردم از   كار نمید: پروردگار تو گمراه و فراموششو می

هتاي   دهنتد و در آن طاعتت   گاه ديگري را آورده و نامة عملش را به او می بین رفت. آن

ام. هتا را نكترده   گويد: خداوندا! اين كتاب من نیست، من اين طاعت بیند. می بسیاري می

  3ا كرد، حسنات او به تو داده شد... .گويند: فالنی غیبت تو ر می

 ها مختصري از روايات فراوان اين باب بود كه آورده شد.اين
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 ضررهای اجتماعی غیبت

كننتدة ايمتان و اختالق و ظتاهر و بتاطن و      كه تباهبار، همچناناين گناه بررگ و هالكت

زشتتی و  رو رسواكنندة در دنیتا و آخترت استت، مفاستد اجتمتاعی هتم دارد و از ايتن       

 تر است.فسادش از بسیاري گناهان بیش

يكی از مقاصد بررگ اديان و انبیاي بتررگ الهتی وحتدت كلمته و اعتقتاد استت.       

همبستگی و وحدت از امور مهمّی استت كته جلتوي تعتدّي ظالمانته تجتاوزگران را       

گیرد. اين مقصد بررگ، در سايه وحدت نفوا و اتحاد و انتس و الفتت و صتفاي     می

 آيد. اگر چنتین متوّدت و اختّوتی پیتدا شتود، بتر ديگتران غلبته         عه پديد میافراد جام

 دهتد كته در اوّل طلتوع استالم، چتون مستلمین       كنند. مراجعه به تاريخ نیر نشتان متی  

ها خالص بود، در مدت كمی به فتوحتات بتررگ رستیدند و بتا      وحدت داشتند و نیت

ان آنتان عقتد اختوّت ايجتاد     تعداد كم بر لشكرهاي بررگ پیروز شدند و پیامبر هم میت 

نیر بر اخوّت و همبستگی و پیونتد و نیكتی بته     كرد. توصیه پیامبر عرير و ائمه اطهار

 يكديگر بود.

انتدازد، هتم مبغتوض     گسلد و تفرقه در جم  می آنچه اين اخوّت و همبستگی را می

صاحب شريعت است، هم مخالف مقاصد بررگ او. روشن است كه اگر گناه غیبتت در  

شتود و رويتش درختت نفتاق و      ن مردم راي  شود، موجب كینه، حسد و عداوت میبی

كند. پس بر هر مستلمان   گسلد و پاية ديانت را سست می دورويی، وحدت جامعه را می

غیور و ديندار الزم است هم براي حفظ خود از فساد و هم حفتظ دينتداران از نفتاق و    

بترادري، ختود و ديگتران را از ايتن      براي نگهبانی از وحدت مسلمین و تحكیم پیمتان 

رذيله دور دارد و اگر گرفتار است توبه كند و ريشة صداقت و وحتدت را در دل ختود   

 بكارد تا از اعضاي صال  جامعه به شمار آيد.
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 عالج غیبت

عالج اين گناه بررگ، با علم و عمل است. امّا عتالج علمتی ايتن استت كته در فوايتد       

آن را با ثمرات زشت آن مقايسه كند. البته هیر كس بتا ختود   موهوم اين كار بینديشد و 

زنتد، ولتی    ها از روي جهالتت و غفلتت از انستان ستر متی      دشمنی ندارد، همة معصیت

ها و عیوب ديگران و كشف استرار آنتان يتا     پندارد كه به قدر چند دقیقه، با ذكر بدي می

 كند. میهاي دل خود را تسمین  سرايی خواستهگويی و هرزهبا بذله

اندازد و اطمینان آنتان از او   امّا آثار زشت آن اين است كه انسان را از چشم مردم می

شود و مردم چون حبّ كمال دارند و از نقص و زشتی بیرارند، بین اشخاصتی   سلب می

گذارند. به  كنند فرق می دري میكنند و آنان كه پرده كه از هتک حرمت ديگران پرهیر می

اين كار، انسان را بدعاقبت و رسوا كند و هنگام مرگ چتون بعضتی    عالوه ممكن است

حقايق بر او روشن شود، انسان با ديدن مقامات صالحان و اكترام آنتان از ستوي ختدا،     

نسبت به خداوند بغض پیدا كند و با دشمنی خدا و فرشتگانش از اين جهان برود و بته  

 شقاوت دائمی برسد.

رحمت و نعمت اويند، محبت داشته بتاش. مبتادا بته     عريرم! با بندگان خدا كه مورد

محبوب حق دشمنی داشته باشی كه خدا تو را از ستاحت رحمتتش دور كنتد. مؤمنتان،     

تعالی است و دشتمنی بتا آنتان دشتمنی بتا      اولیاي خدايند. دوستی با آنان دوستی با حق

ببین آيتا   خداست. از غضب خدا بترا و در نتاي  دنیوي و اخروي اين گناه بینديش و

سترايی و غیبتت، بتا هتراران ستال گرفتتاري و       گويی و بذلته میان يک رب  ساعت هرزه

كنتی دشتمنی هتم داشتته      عذاب، موازنه است؟ به عالوه اگر با كسی كه غیبتتش را متی  

شتود و ستیّئات او بته     باشی، به مقتضاي احاديث، حسنات تو به نامه عمل او منتقل متی 

اي. غیبتت تتو،   او دشمنی كنی، ولی با خودت دشمنی كترده اي با نامه عمل تو. خواسته

كند و نامه عمل او را پر از حسنات. تو ختوار و حقیتر    نامه اعمال تو را پر از سیئات می

 گردد. شوي و او عرير و محترم می می
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داري اما عالج عملی آن است كه مدتی با هر زحمت هم شده، از اين گناه خويشتتن 

در دست بگیري و از خود مراقبت كنی و با خود عهد ببنتدي كته    كنی و مهار زبانت را

كتن  مرتكب اين خطا نشوي و از خودت حساب بكشی. امید است پس از متدتی ريشته  

كم آسان گردد و پس از چندي احساا كنی كه از غیبت متنفّتري، پتس   شود و كار، كم

 نفس راحتی بكشی و از ترك اين گناه لذت ببري.

 د جایزترک غیبت در موار

رستد. در صتدد    اند كه به ده مورد می علما و فقها مواردي را از حرمت غیبت استثنا كرده

ها نیستیم. ولی بايد در همتة متوارد، از نیرنتگ نفتس ايمتن نباشتیم و در صتدد         بیان آن

گتويی  جتويی و بذلته  عذرتراشی نبوده و با به دست آوردن يكی از اين موارد، به عیتب 

 سرگرم نشويم.

هاي نفس بسیار است و ممكن است انسان را از راه شرع، گول برنتد   ها و دام نیرنگ

و به هالكت افكند. مثالً غیبت متجاهر به فسق گرچه جاير است و در بعضی موارد اگتر  

موجب ترك گناه شود، از باب يكی از مراتب نهی از منكر به شمار آيد، ولی بايد انسان 

ی است، يتا شتیطانی و نفستانی؟ اگتر الهتی باشتد از       مالحظه كند انگیرة او شرعی و اله

آيد، ولی اگر آمیخته به هوا و قصد نفستانی باشتد، نیتت ختود را      عبادات به شمار می

پاك كند. عادت دادن نفس به غیبت در موارد جاير هتم زيانبتار استت و ممكتن استت      

ر است، ولتی  كم به موارد حرام كشیده شود. مثل ورود در موارد مشتبه كه گرچه جاي كم

ممكن است انسان به محرّمات هم كشیده شود. پس چه بهتر كه انسان نفس ختود را از  

رود پرهیر دهد. در موارد جواز غیبت، باز  ها می مواردي كه احتمال سركشی نفس در آن

 روايت است كه: هم ترك آن بهتر است. از حضرت رسول اكرم
ِِ  نبِ يُ ین ُعیعَ  هُ بُ يْ َشَغَله عَ  نْ مَ ی لِ نعَ  ُ » كه عیتوب ختودش او را    ؛ خوشا به حال آن«النّیا

 از پرداختن به عیوب ديگران بازدارد.

ها غافل باشتد و بته     چقدر زشت است كه انسان هراران عیب داشته باشد، ولی از آن
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معايب ديگران بپردازد. كسی كه خود را خالی از عیب ببینتد، از كمتال جهتل و نتادانی     

 اوست.

 م استاستماع غیبت، حرا

همچنان كه غیبت حرام است، گوش كردن به آن هم حرام استت و از روايتات استتفاده    

 شود كه گوش دادن به غیبت در همة عیوب، مثل غیبت كردن است. و پیتامبر ختدا   می

 فرموده است:
 كننده است. دهنده، يكی از دو غیبت گوش 1؛«نِ يْ اعیَ تَ غْ المُ   ُ رحَ  عُ مِ تَ سْ المُ »

شود دفاع كترد. رستول    است و بايد از مؤمنی كه از او غیبت می ردّ غیبت نیر واجب

فرمود: كسی كه بر بترادر ختود منّتت بگتذارد و غیبتتی را كته از او در مجلستی         خدا

گرداند و اگر بتواند  می شود ردّ كند، خداوند هرار باب از شرّ دنیا و آخرت را از او بر می

در وصتیت پیتامبر بته     2كننده بتر اوستت.   غیبت ردّ كند ولی ردّ نكند، مثل هفتاد بار گناه

 نیر آمده است: علی
ا ينی الی ّ ِفی اهللُ  هُ لَیَِ خَ    ُ رْ ُصینْ يیَ  مْ لَیفیَ   ُ رَ ْصینَ  اعَ طَ اسیتَ فَ  مُ لِ ْسیالمُ  ن ُ رُخی  ُ  َ ْنیعِ  بَ يیغتِ ا نْ ی! َمیِلیا عَ يَ »
و يا علی! هر كس كه نرد او از برادر مسلمانش غیبت شود و او بتواند ا 3؛«ةِ رَ اآلِخیوَ 

اش نكنتد، خداونتد در دنیتا و قیامتت او را      را ياري و از او دفاع كند، ولی ياري
 كند. خوار و رسوا می

كته ردّ غیبتت را كته واجتب استت انجتام        شود كه مستم ، عالوه بتر ايتن   گاهی می

نفتس شتدن بتا او،     كند، مثالً هم دارد يا تشويق می كننده را به غیبت وامی دهد، غیبت نمی

دارد و  موق  و امثتال آن، وي را بته غیبتت وامتی     هاي بی ت، عجب عجبشركت در غیب

گويد شنوندة غیبت گنتاهش هفتتاد برابتر استت، اشتاره بته چنتین         شايد حديثی كه می

 اشخاصی باشد.
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در اين باب سخنی دارد كه خالصة آن چنین است: از پلیتدترين انتواع    شهید ثانی

ر اهتل علتم و فهمنتد و اهتل رياينتد،      غیبت، غیبتی است كه بعضی اشخاص كه به ظاه

كننتد   كنند ولی اظهار متی  كنند، غیبت می كنند و خود را اهل صالح و تقوا وانمود می می

كته  كنیم. اينان به دو زشتی مبتاليند: هم غیبت، هم ريتا. مثتل ايتن    كه ما از آن پرهیر می

دنیتا و رياستت   گويند: الحمدهلل كته متا اهتل حتبّ      شود و می پیش آنان از كسی ياد می

حیايی، يا خدا ما را از فالن عمل حفتظ كنتد و... كته از همتة     نیستیم، يا نعوذ باهلل از بی

عیب بودن و خودستتايی، شتیطان   شود، همراه با ريا و ادّعاي بی ها غیبت فهمیده می اين

یب كه اشتغال به علم و عمل دارند، آنان را تعقكند و با آن گونه با اهل جهل بازي می اين

خنتدد. يتا گتاهی در مجلستی از كستی       سازد و بر آنان می كند و اعمالشان را تباه می می

شنوند. او با گفتنِ سبحان اهلل، چه چیر عجیبتی!   شود و بعضی از حاضران نمی غیبتی می

كند. اين شركت در غیبت است، هرچند به صورت ذكر خدا. يا بتا   ديگران را متوجه می

كند. حتی سكوت  تر وادار می كننده، او را به غیبت بیشغیبت هاي اظهار تعجّب از حرف

  1در وقت شنیدن غیبت هم غیبت است.

                                                 

 .4ت   1، صالغیبةفی احكام  الربیةكشف  .1



 

 

 

 

 

 

 

 اخالص

ْم ري ُ ْم ردر تفسیر آية  امام صادق ُلَنَُ -تا شما را بیازمايتد كتدام   1؛ْحَسُن َعَمی ً لَِيبیْ

 يک نیكوتريد از جهت عمل، فرمود:
یخَ  ةُ اعَ ا اإلَ یإّنَمیً . وَ َمیعَ  مْ کُ عَ نَ رْ ی نْ لِکیوَ    ً َمیعَ  مْ  ُ رَ ی ر ثَیینِ  ْ يیَ  سَ يْ لَ »  ةُ قَ الصیا ِ  ةُ يّیوالن اهللِ  ةُ يَ ْْ
ییالخَ وَ    صُ الخییالِ  لُ َمیی. وال َ لِ َمییال َ  نَ ّ  ِمییرَشیی صَ لُییخْ يَ حتّییی  لِ َمییی ال َ لَییعَ  اءُ : اإلعَقییا َ ّم قَیی. َُییةُ يَ ْْ
 ةَ يّیوإّ  الن  رال .لِ َمیال َ  نَ ِمی لُ َضیرفْ  ةُ يَّیوالن ؛یلَ  یااهلل ََ  إال  ٌ َحیرَ  هِ يیلَ عَ  کَ  َ َمیحْ يَ ر    ُ يیر ی ال َُ ِالّ 
ََِلِتهِ ّل: َجیّز وَ َعی هُ نلَی  قَ ّم ََی. َُیلُ َمیی ال َ هِ  یل  يَیْ َمیُل َعلَی  َشیا   3؛«هِ تِیيّ ی نلَیی عَ نِی ْ يیَ  2؛قُیْل َُ

كارترين شتما  كنید، بلكه درست میتر عمل مقصود او اين نیست كه كدامتان بیش
و جر اين نیست كه درستی، ترا از خدا و نیّتت درستت و   را قصد كرده است 

، از عمتل  نختالص شتد  بتراي  مراعات كردن عمتل   سپس فرمود: .خشیت است
است و عمل خالص آن است كه نختواهی جتر خداونتد، كستی تتو را      تر  سخت

كه نیّتت همتان عمتل استت.      !ستايش كند، و نیّت برتر از عمل است. آگاه باش
ََِلِتهِ  :تالوت فرمودسپس اين كالم الهی را  هركس بتر  ؛ ُقْل َُل  يَیْ َمُل َعَل  َشا

 يعنی بر نیت خود. ،كند میشكل خود عمل 

                                                 

 .1(:  17ملک ) .1
 . 19(: 27اسراء ) .2
 .9، ح 21، ص 1، جكافی .3
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*   *   * 

 نقیض خطاست، يعنی درست.« صواب»به معناي امتحان و تجربه است، « بالء»

بته معنتا طريقته، شتكل و     « شتاكله »، مراعات و محافظت آن است و «ابقاء بر عمل»

 ناحیه است.

 توجیه نسبت ابتال به حق تعالی

بته نحتوي كته بتر      1پیش از اين دربارة نسبت اختبار و امتحان به خداوند شرح داديتم 

ذات مقدا الهی جهل الزم نیايد و محتاج به تكلّفات و تتسويالت نباشتد. خالصتة آن    

اين است كه نفوا انسانی در آغاز خلقت، تنها قابلیت و استتعداد استت و در جهتت    

شتقاوت هتیر فعلیتتی نتدارد؛ چتون تحتِت تصتّرفات طبیعتی و اختیتاري           سعادت و

شود و تماير سعید از شتقی در حیتات مُلكتی     آيد، استعدادها به فعلیّت مبدّل می درمی

آفريند تتا   شود و هدف از خلقت، تماير و امتحان نفوا است؛ از اين رو می حاصل می

دارد، چتون میتران امتیتازات،     امتحان كند. آفريدن مرگ هتم در ايتن تمتاير متدخلیّت    

هاي اخروي و ملكوتی است كه با حركات جوهري و اختیاري دنیتوي شتكل    صورت

 پذيرد. می

تر بودن  ساخته و درست« احسن عمالً»كه در حديث شريف، امتحان را منوط به اين

ها صورت باطنی نفتس و   قرار داده، چون اين« نیّت صادق»و « خشیت»عمل را در ساية 

پذيرد، پس ايتن   تماير واقعی ارواحند و چون باطن انسان از اعمال ظاهري تسثّر میمورد 

كه امتحان اعمال، امتحان ذاتیات نیتر هستت.   گردد، نتیجه آن امتیازات به اعمال هم برمی

با صرف نظر از تفسیر امام، اگر به ظاهر آيه هم بنگريم، باز امتحان بته اعمتال حستنه و    

نفس انسان با حصول در نشتئة دنیتا و خلقتت مترگ و حیتات،       شود و سیّئه مربوط می

 يابد. هاي متفاوت می صورت

                                                 

 ضمن شرح حديث پانردهم. .1
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 یت و نیت صادقشدرستی عمل در سایة خ

در اين حديث شريف، درستی عمل را مبتنتی بتر دو اصتل قترار داده كته میتران كمتال و        

 ص.تمامیّت اعمال است؛ يكی خوف و خشیت از خداوند، ديگري نیّت صادق و ارادة خال

دربارة ارتباط اين دو اصل با كمال و درستی عمل بايد گفت: ترا از خداي متعتال،  

گتذارد. تتسثیر    موجب پرهیرگاري است. هر يک از كارهاي خوب و بد در نفس تسثیر می

كارهاي خوبی همچون عبادات آن است كه قواي طبیعی را در برابر قواي عقلی و جنبتة  

شتود تتا بته حتدّي برستد كته        منقاد روحانیت متی سازد و طبیعت،  ملكوتی، خاض  می

تتر  جذبات روحی دست دهد و به مقصود اصلی رسد. هر عملی كه ايتن تتسثیر را بتیش   

كنتد و موجتب    هتا پتاك متی    تر است. تقوا نفوا را از آاليش تر و بافضیلت كند، درست

شود اعمال حسنه متؤثرتر باشتد و چتون خشتیت از حتق، در تقتواي نفتوا تتسثیر          می

 يی دارد، از عوامل بررگ اصالح نفوا و كمال يافتن اعمال است.اسر هب

عامل دوم در كمال اعمتال، نیتت صتادق و ارادة ختالص استت و صتحّت و فستاد        

تتر   تتر باشتد كامتل    هاي نیتت ختالص   عبادات تاب  آن است و عبادت هرچه از آمیختگی

ت خالص، مقبتول  است. نیت در عبادات، مثل روح در بدن است و هیر عبادتی بدون نی

درگاه خدا نیست، اگرچه به حسب ظتاهر شترع و فقته، صتحی  و مُجتري باشتد. بتین        

 اي نیست. صحّت عبادت و قبول آن هیر مالزمه

شرك در عبادت آن است كه رضاي غیر خدا را در آن وارد كند، چته رضتاي ختود    

ت و اگتر  باشد، چه ديگران. اگر براي رضاي مردم باشد، شرك ظاهري و رياي فقهی اس

براي رضاي خود باشد، شرك خفی و باطنی است و در نظر اهل معرفت، مقبول درگتاه  

حق نیست. مثالً اگر كسی براي وسعت روزي نماز شب بخواند، يا براي دف  بال صتدقه  

ها را براي خدا كند و از عنايت او ايتن   دهد، يا براي رشد مال زكات بپردازد و همة اين

عبادات گرچه صحی  و مجتري استت، ولتی عبتادت حتق تعتالی       امور را بخواهد، اين 

هاي  نیست و نیّت خالص ندارد، چون براي آباد ساختن دنیاي خود و رسیدن به خواسته
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نفسانی و دنیوي است. اگر براي ترا از جهنم و شوق بهشت هم باشتد، بتاز نیّتت آن    

 صادق و خالص نیست.

گونه عبتادات را بته يتک    ما اين البته خداوند، به سبب رحمت واسعة خود و ضعف

ستازد و اگتر انستان بتا شتراي  ظتاهري و        كند و آثاري بر آن مترتب می مرتبه قبول می

كند. امّا عبادت احرار كه براي حبّ  هاي خود را عملی می حضور قلب انجام دهد، وعده

 خداست نه از ترا جهنم يا شوق بهشت، مقام اولیاست و آنان را مقاماتی است كته بته  

بیان نیايد. پس تا وقتی دل خالی از اغیار نیست و نفس به عبادت و عابد و معبود توجه 

كته در آيتة   « قلتب ستلیم  »دربارة  دارد، خالص نیست. در روايتی راوي از امام صادق

فرمايد: قلب سلیم آن است كه در آن احدي جتر ختدا    پرسد، حضرت می قرآن است می

ه يابد و دستخوش شتک و شترك شتود، در محضتر     قلبی كه غیر حق در آن را 1نیست.

خدا از درجة اعتبار ساق  است. اخالص در نیت آن است كه غیر خدا را از منرلگتاه آن  

ذات مقدا بیرون كنی و شک را كه داراي مراتبتی استت و از ضتعف يقتین و سستتی      

 شود به آن راه ندهی.  ايمان حاصل می

زهد در دنیا آن است كه دل از غیتر ختدا   در اين حديث اشاره دارد به اين كه غايت 

منصرف، بلكه متنفّر گردد و توجه به مقصتود و مطلتوب اصتلی و واقعتی باشتد. پتس       

هركس در دلش غیر حق باشد، چه از امور مُلكی و مادّي، چه از امور معنتوي و چته از   

 صور اخروي يا كماالت و مدارج، اهل دنیاست نه زاهد، و چنین كسی از بهشت لقا كته 

باالترين مراتب بهشت است محروم استت، هرچنتد داراي مراتتب ديگتري از كمتاالت      

 معنوي باشد.

 تعریف اخالص

انتد، بته    گفتته « اختالص »هايی را كه اصحاب سلوك و معتارف بتراي    بعضی از تعريف

 آوريم.  اجمال می

                                                 

 .5، ح 21، ص1، جكافی .1
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عارف حكیم، خواجه عبداهلل انصاري گويتد: اختالص، صتاف نمتودن عمتل از هتر       

كته  پاكیره نمودن عمل از ايتن »شیخ بهايی به نقل از اصحاب قلوب، آن را  1خلطی است.

انتد: اختالص آن    دانسته است و گفته: بعضی هم گفته« نصیبی در آن براي غیر خدا باشد

هتم  غرائب البیان از صاحب  2است كه عامل، در پی عوضی براي عمل در دو دنیا نباشد.

طوري عبادت كنند كه نه ختود را و نته عتالَم و     مخلصان آنانند كه خدا را به»نقل شده: 

از «. عالمیان را در عبوديت او نبینند و از حدّ عبوديت در مشاهدة ربوبیّت تجاوز نكنند...

دينی كه از شائبة غیريّت و انانیّت خالص باشد از آنِ »الدين عربی هم نقل شده كه: محیی

ماند، نه صفاتی، نته فعلتی    نه ذاتی میشوي و براي تو  خداست، چرا كه تو در او فانی می

 «.و نه دينی. در غیر اين صورت، دين براي خدا خالص نشده، پس براي او نخواهد بود

تا رسوم عبوديت و غیريّت و انانیّت باقی است و عابتد و معبتود و عبتادت در كتار     

است، دين ختالص نیستت. عبتادت اهتل خلتوص، نقتش تجلّیتات محبتوب در قلتب          

 بادتشان نه با رويّه و فكر، بلكه با تجلّی است.هاست و ع آن

 اخالص بعد از عمل

در حديث شريف، تسكید شده كه انسان بر عمل ثابت بماند تا به اخالص برسد، چته در  

عیتب و نقتص و   حین عمل چه پس از آن. گاهی انسان در حال انجام عمتل، آن را بتی  

شتود. از   ل با ذكر آن دچار ريتا متی  آورد، ولی بعد از عم خالی از ريا و عُجب به جا می

تر است. پرسیدند: ابقتاء   روايت است كه فرمود: ابقاء بر عمل از عمل سخت امام باقر

كند و به طور سترّي   بر عمل چیست؟ فرمود: گاهی كسی براي خدا احسان و انفاقی می

بترايش  گردد و به صورت آشكار  كند، محو می شود، بعد آن را ذكر می براي او نوشته می

   3شود. گردد و برايش ريا نوشته می كند، محو می شود. سپس آن را ياد می ثبت می

                                                 

 .32، ص منازل السائرين .1
 .37، ح 254، صاربعین .2
 .21، ح 147، ص1، جكافی .3
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انسان تا آخر عمر از شرّ شیطان و نفس ايمن نیست. گمان نكند اگتر عملتی را تنهتا    

براي رضاي خدا به جا آورد، ديگر از شرّ نفس خبیث محفوظ است. اگر مراقبت نكنتد،  

ظهار كند، حتّی با كنايه و اشاره. مثالً براي ذكتر نمتاز شتب    كند كه ا نفس او را وادار می

خود، از هواي خوب يا بد سحر يادي كند و با نیرنتگ نفتس، عملتش را ضتاي  ستازد.      

انسان بايد مثل طبیب و پرستار مهربان از حال ختود مواظبتت كنتد و مهتار نفتس را از      

 كشاند.   كت میدست ندهد كه به مجرّد غفلت، انسان را به خاك مذلّت و هال

بايد دانست كه خالص ساختن نیت از همة مراتب شرك و ريا بسیار مشكل و مهتم  

است، بلكه بعض مراتب آن جر براي اولیاي ختالص الهتی میسّتر نیستت، چتون نیتت       

عبارت است از ارادة وادارنده به عمل. كسی كه حبّ جاه و رياست دارد، آرزوي نهتايی  

او تاب  همتین غايتت و محترّك استت. تتا ايتن حتبّ        او رسیدن به آن است و كارهاي 

شود. كسی هم كه حبّ نفس و خودختواهی   رياست در دل اوست، عمل او خالص نمی

هاي دنیوي باشد يتا   شاكلة نفس اوست، انگیرة او در اعمال، چه براي رسیدن به خواسته

 اخروي مثل حور و قصور و بهشت آخرت، همین انانیت و خودخواهی خواهتد بتود و  

اگر براي تحصیل كماالت روحی هتم اقتدامی كنتد، بتاز بتراي خودختواهی استت نته         

 شود.  خداخواهی و معلوم است كه خودخواهی و خداخواهی با هم جم  نمی

 در حديث است كه:
نیّت برتر از عمل است، بلكته نیتت    ؛«لُ َمیی ال َ ِهی ةَ يّ   رال وإّ  النلِ مَ ال َ  نَ مِ  لُ رفضَ  ةُ يّ الن»

 همان عمل است.

اين مبالغه نیست بلكه حقیقت است، چون نیّت، صورت كامل عمل است و صتحّت  

و فساد و كمال و نقص اعمال بسته به آن است. گاهی يک عمل، به واسطة نیت، تعظیم 

است و گاهی توهین، گاهی از نوع ملكوت اعالست، گاهی صتورت وحشتتناك دارد و   

و فالن منافق در اجرا و شتراي    از ملكوت اسفل است. ظاهر نماز علی بن ابی طالب

كند و ديگري به جهنم ستقوط   يكی است، ولی يكی با آن عمل به سوي خدا معراج می

دهنتد و   كه به واسطة چند قرص نان كه خاندان عصتمت در راه ختدا متی   نمايد. اين می
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فرستد، تنها دو سه روز گرسنگی و دادن غذا بته فقیتر    خداوند چند آيه در مدح آنان می

ست، چون اين قبیل كارها ممكن است از همه صادر شود. اهمیت آن به ختاطر قصتد   نی

قصتد ختالص و نیّتت صتادق      خالص و نیت صادق است. صورت ظاهري پیامبر اكرم

با ساير مردم فرقتی نداشتت. آنچته او را از ديگتران      است. صورت ظاهري پیامبر اكرم

 بود، نه جسم و بدن شريف او.ساخت، روح بررگ، قوي و لطیف آن سرور  متماير می

هاستت كته نیّتت استت. در حتديث       تمام حقیقت اعمال، صُور و جنبة ملكتوتی آن 

 مشهور هم آمده است:
 نیت مؤمن از عمل او بهتر است. 1؛«هِ لِ مَ ن عَ مِ  رٌ يخَ  نِ ؤمِ المُ  ةُ يّ ن»

غیر از نیت چیتري   ،روح است. و در واق  چون عمل بدون نیت صادق، مثل بدن بی

كته امتام    نیست و همة اعمال فتانی در نیّاتنتد و از ختود استتقاللی ندارنتد. ايتن       در كار

ََِلِتهِ در اين حديث شريف استناد به آية  صادق فرمود: چون  ُقْل َُل  يَیْ َمُل َعَل  َشیا

 اعمال، تاب  شاكلة نفس است، ملكات، شاكلة اولیه نفسند و نیّات، شاكلة ثانوي آن.

عمال از همة مراتتب شترك و ريتا و غیتر آن، منحصتر در      پس راه خالص ساختن ا

هاي علمی و عملی حبّ دنیتا را از   اصالح نفس و ملكات آن است. اگر كسی با رياضت

دل بیرون كند، ديگر غايت مقصد او دنیا نخواهد بود و اعمالش از شرك ظاهر و خفتی  

دل به هتر  خالص خواهد گشت و خلوت و جلوت و سرّ و علن او يكسان خواهد شد. 

گردد و تا انسان گرفتار ظلمتكدة حبّ  مقدار كه از خودخواهی خالی شود، خداخواه می

نفس است، مسافر الی اهلل نخواهد بود. گام نخست سفر الی اهلل، ترك حتبّ نفتس و پتا    

 گذاشتن روي انانیت و خودبینی و خودخواهی است.

 گنجد بـه ییـر دتسـت کـ      در ضمیر ما نمی

 

 به دشمن ده، که ما را دتست بـ   هر دت عالم را 

  

                                                 

 .1، ح 19. همان، ص 1





 

 

 

 

 

 

 

 ر ـشُک

 فرمود: بصیر نقل شده كه امام باقر از ابو
یيِ اعَ   َ ْنییعِ  اهلل ن ُ ُسیبَ  ا َ َ ی»  رَ َفییغَ   ْ قَیوَ  کَ َسییفْ نیَ  بُ ِ یتْ َیُ  مَ   لِییاهللِ  ن َ ُسیا بَ يَیی: تْ الَیقَ ا  فیَ َاییتیَ لَ يیْ لَ  ةَ َْ
 ا َ َ ی: وَ ا َ نبًال قَیکُ  اً َشیْبیعَ  ن ُ   رال ر ُ ةُ َْ يِ اا عَ يَ : ا َ قَ ل فیَ أّخرَ ا ََ مَ وَ  کَ بِ نْ  َ  نْ مِ  مَ  َّ قَ ا َیَ مَ  کَ لَ  اهللُ 
یَمیا ر*   یه یالی: وََ  هُ انَ بحَ ُسی اهللُ   َ زَ أنیْ   فَیهِ ْيیلَ جْ بِ  عِ اعِ رَ ی رافِ ی ر ْ لَ عَ  نمُ قُ يیَ  اهللِ  ن ُ سُ بَ  ا نْیَزْلن 

َق  ْْ خصوص او. بته  نرد عايشه بود، در شب م رسول خدا 1؛«َعَلْيَك اْلُقْرآَ  لَِت
كته  بتا آن  !انتدازي اي رستول ختدا    میآن حضرت گفت: چرا خود را به زحمت 

آيتا بنتدة    !خداوند گناه گذشته و آيندة تو را آمرزيده استت؟ فرمتود: اي عايشته   
ي دو پتاي  هتا  فرمود: پیامبر خدا بر ستر انگشتت   گرار نباشم؟ امام باقرسپاا
 ()اي طالب حق و هتادي  !طه اد: ايايستاد، پس خداوند اين آيه را فرست میخود 

 فرستاديم كه به مشقّت افتی.نتو فرو ما قرآن را بر

*   *   * 

 توضیح:

َم ِمْن َ ْنِبَك َوَما ََأَ  َما َیَ لِيَیْغِفَر َلَك اهللُ بخشايش گناهان او اشاره است به آية     .2...خَّرَ َق َّ

                                                 

 .1، ح 45، ص1ج  كافی، .1
 .1(: 91فت  ) .2
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منافتات   ت پیتامبر اكترم  انتد تتا بتا عصتم     علما در اين آيه شريفه توجیهاتی فرموده

و  1پتردازيم  ها كه مرحوم عالمة مجلستی نقتل فرمتوده متی     نداشته باشد. به بعضی از آن

 كنیم. اند اشاره می سپس به آنچه اهل معرفت فرموده

كنتد: مقصتود از    هاي شیعه را بر اين آيه چنین بیان متی  عالمة مجلسی يكی از تسويل

شود و چون میان آن حضرت و امّتتش   مرزيده میگناه، گناه امت است كه با شفاعت او آ

پیوند وجود دارد، گناهان امّت به او نسبت داده شده است. مؤيّتد ايتن احتمتال، ستخن     

است كه چون از او دربارة اين آيه پرسیدند، فرمود: به ختدا قستم او    حضرت صادق

ذشتته  را چته گ  گناهی نداشت، ولی خداي سبحان تضمین كرده كه گناه شیعیان علی

 چه آينده، بیامرزد.

مناسبت نیست چرا كه انسان كامل، به نظر نويسنده، اين توجیه در مشرب عرفانی بی

انتد و   مظهر اسم اعظم خداست و موجودات ديگر در ساية انسان كامل بته وجتود آمتده   

مظاهر جمال و جالل اويند. پس هر نقص و گناهی كه از مظاهر بروز كند منستوب بته   

به منرلتة ستاقة درختت استت و ائمته هتدي        يثی است كه رسول اكرماوست. در حد

هاي آنند و شیعیان به منرلة برگ آن درختند. زينت شجرة طیّبة واليت بته مظتاهر    شاخه

شتود. از ايتن رو    است و هر يک از مظاهر، نقصانی يابد در شجرة طیّبه نقصان پیدا متی 

با رحمت تامّتة ختود، آنچته را از     گناه همة موجودات، گناه ولیّ مطلق است و خداوند

گناه پیشینیان باشد يا پس از اين واق  شود، به شفاعت پیامبر تحت مغفترت تامّته قترار    

دهد، تا به سعادت كامل خود برسند. بر اين مستلک، گناهتان پیشتین ممكتن استت       می

ة و دعتوت همت   .ها، امّت آن ذات مقدّسند هاي گذشته باشد، چون همة امّت گناهان امّت

 پیامبران، دعوت به شريعت آن حضرت است.

بته  « ذنتب »كته  بیان كترده استت و آن ايتن    2توجیه ديگر را سید مرتضی علم الهدي
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 132   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

تواند به فاعل اضافه شود، و هم به مفعتول و   معناي گناه كردن )مصدر( است لذا هم می

تو گذشته  جا به مفعول اضافه شده است، يعنی آنچه از گناه كردن مردم نسبت به در اين

است )مثل جلوگیري از ورود به مكه و مسجد الحرام( خداوند احكام آن دشمنان را در 

شوي. از اين  پوشاند و به زودي وارد مكّه می تو می كند و عار آن را بر فت  مكّه نسخ می

و اگر مراد از آن، مغفرت گناهتان   1رو غفران را جراي جهاد و فايدة فت  قرار داده است

يعنی كارهاي زشتی كه در گذشته « رَ خَّ أَ ا ََیَمیوَ  ّ مَ قَ ا َیَ مَ »عناي معقولی ندارد و معناي باشد، م

 اند. نسبت به تو و قوم تو كرده

توجیه سوم اين است كه: اگر در گذشته يتا پتس از ايتن، گنتاهی بتراي تتو باشتد،        

 آمرزيدم. و معناي آن اين نیست كه وقوع يافته باشد.

ناه، ترك مستحب است، چون از آن حضرت واجبتی تترك   كه مقصود از گچهارم آن

نشده است و ممكن است به سبب مقام واالي او، آنچه بر ديگران گنتاه نیستت، نستبت    

 به آن حضرت گناه شمرده شود. 

مرحوم صدوق آورده است: محمد بن جهم گويد: در  عیونعالمة مجلسی به نقل از 

كته انبیتا   د. متسمون پرستید: بتا آن   هم پیش او بتو  مجلس مسمون بودم و حضرت رضا

معصومند، معناي اين آيه )تا خداوند، گناهان گذشته و آينتدة تتو را بیتامرزد( چیستت؟     

حضرت فرمود: نرد مشركان مكه، پیامبر از همه گنهكارتر بود، چون آنتان غیتر از ختدا،    

آمد، آنان را به اخالص دعتوت   پرستیدند، چون رسول خدا سیصد و شصت بت را می

كرد و اين بر آنان بسیار گران آمد و به او نسبت دروغ دادنتد. چتون خداونتد، مكّته را     

كتار   براي پیامبرش فت  كرد، ايتن آيته را نتازل فرمتود، چتون مشتركین مكته او را گنته        

دانستند كه ايشان را به توحید دعوت كرد و بخشوده شدن گناه او نرد آنان ايتن بتود    می

   2ايشان غلبه داد. مسمون هم اين سخن را پسنديد.كه خداوند، آن حضرت را بر 
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 توجیه عرفانی آیه شریفه

را كه نرد عارفتان متتداول استت    « فتوحات ثالثه»براي بیان توجیه عرفانی آيه، ناچاريم 

 ذكر كنیم.

هتاي معتارف و علتوم و مكاشتفات از      در مشرب اهل عرفان، گشايش دريچه« فت »

 سوي خداست.

اي تاريک نفس و وابسته به تعلقات نفسانی است، همة ابتواب  تا وقتی انسان در سر

هتا و انتوار هتدايت از ايتن خانتة       معارف به روي او بسته است و چون به كمک تمرين

گويند « فت  قريب»وي معارف قلبی گشوده گردد. اين را رو به اتاريک خارج شود، دل 

  َوفَیْتٌح َقرِيبٌ َنْصٌر ِمَن اهللِ و آية 
 اين فت  است. اشاره به 1

سالک تا وقتی در اين مرتبه است، باب اسما و صفات بتر او بستته استت و پتس از     

روي دهتد و آيتة   « فت  مبتین »كه تجلیات اسما و صفات خدا بر دل او گشوده شود،  آن

 ًِإنَّا فَیَتْحَنا َلَك فَیْتحیاً ُمِبينیا
اشاره به آن است و گناهان نفتس در ايتن مرتبته آمرزيتده      2

 است.« واليت»اين فت  باب شود و 

سالک وقتی از حجاب كثرت اسما و تعیّنات صفات درآيد، تجلیات ذات احتدي بتر   

 َواْلَفْتحُ ُر اهللِ ِإَ ا َجاَء َنصْ است و گويند آية « فت  مطلق»او حاصل شود و اين 
اشتاره   3

 به اين فت  است.

آمرزيده گتردد و بتا   درِ معارف قلبی گشوده شود وگناهان نفسی « فت  قريب»پس با 

ابواب واليت الهی مفتوح گردد و بقاياي گناهتان نفستی و متتسخر آمرزيتده     « فت  مبین»

، تجلیات ذات احدي فتت  گتردد و ايتن فتت  مطلتق، از مقامتات       «فت  مطلق»شود و با 

 است و براي ديگران به شفاعت او حاصل شود. خاص رسول خاتم
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 131   ه اصلی استفاده کنید.به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفح Heading 1خطا برای اعمال 

سنات ابرار شتمرده شتود و بتراي خالصتان     پس گناه مراتبی دارد كه بعضی از آن ح

كته بیستت    رفت مگر آن از هیر مجلسی بیرون نمی كه پیامبر خدا گناه به شمار آيد. اين

هتايی استت كته از توجته بته غیتر ختدا         كرد، براي همان كدورت و پن  بار استغفار می

 حاصل شود و با عصمت منافات ندارد و از لوازم ستلوك معنتوي و رستیدن بته كمتال     

انسانی آن است كه گناهان متناسب با مقامات و مدارج هم آمرزيده شود و در هر مرتبه، 

گناهان مرتبة سابق تحت تجلّیات الهی مغفور گردد و اين غايت عتروج كمتال موجتود    

 ِإَ ا َجیاَء َنْصیُر اهللِ رو وقتتی آيتة   گیرد. از ايتن  است و در اين مرتبه فناي تام صورت می
   1دهد. ل شد، پیامبر فرمود: اين سوره خبر از مرگ من میناز َواْلَفْتحُ 

 حقیقت شُکر

شكر، عبارت از قدردانی از نعمتِ مُنعم است. آثار آن در قلتب بته صتورت خضتوع و     

كند. در زبان به حمد و ثنا، و در جوارح به صورت اطاعت و  خشوع و محبّت ظهور می

صوّر و اظهار نعمت هم گفته شتده  به كارگیري اعضا در راه رضاي خداست. به معناي ت

 است، يعنی نسیان و كتمان نعمت.« كفر»ضّد آن  2است.

شكر بر سه قسم است: شكر قلبی كه تصتّور نعمتت استت، شتكر زبتانی كته ثنتاي        

  3صاحب نعمت است و شكر به اعضا كه مكافات نعمت است به قدر استحقاق آن.

به زبان و عمل به جوارح نیستت،   نويسنده گويد: شكر، تنها معرفت به قلب و اظهار

كه نعمتت از اوستت پديتد    بلكه حالتی نفسانی است كه از معرفت منعم و نعمت و اين

آيد و ثمرة اين حالت، اعمال قلبی و قالبی است. برخی از محققین بتراي شتكر سته     می

 اند: ركن ذكر كرده

 هايش. اول: معرفت منعم و صفات اليق به او و معرفت نعمت
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اي لتی كه ثمرة اين معرفت است، يعنی خضوع و تواض  به نعمت كه هديته دوم: حا

 از سوي خدا و نشان عنايت او به بنده است.

سوم: عملی كه ثمرة اين حالت است و نشاطی كه براي عمل موجب تقرّب در قلب 

 شود نتیجة آن است.   حاصل می

است. عمل زبتان،  ر در افعال و آثار لطف خدلب، قصد تعظیم و تمجید و تفكعمل ق

اظهار آن مقصود است با حمد و ستايش و امر به معروف و نهی از منكر و غیتر آن. امتا   

عمل جوارح، استعمال نعمت ظاهر و باطن در طاعت و عبادت او و استتعانت در تترك   

 1گناه است.

 چگونگی شکر

هاي آشكار و نهان خداستت. هتر كتس بته      يكی از وظايف الزم در بندگی، شكر نعمت

آيتد و نهايتت    اندازة توان بايد به آن بپردازد؛ هرچند هیر كس از عهدة شتكر او برنمتی  

 شكر، اظهار ناتوانی از شكر است.

شود كه ارتباط خلق را با حق و رحمت و نعمت خدا بشناستد.   بنده، وقتی شاكر می

ر جت »تر مراتب اين معرفت محرومند. تا در قلب بنده اين حقیقت كته   اكثر مردم از بیش

تواند آن گونه كه بايد شتكر ختدا را    نقش نبندد، نمی« خدا چیري در وجود مؤثر نیست

دانتد. نعمتت    به جا آورد. كسی كه نظر به اسباب دارد و تسثیر موجودات را مستتقل متی  

ها را به  دهد، گاهی نعمت حق را ناسپاسی كرده است. گاهی اعمال را به خود نسبت می

ها از اوست و همتة عتالم    نعمت دهد، در حالی كه همة  یها نسبت م صاحبان ظاهري آن

ظهور قدرت و نعمت و رحمت اوست و اصالً ديگري را هستی نیست تا چیري بته آن  

 منسوب شود.

كنتد؟ تعلقتات و توجهتات، كفتران      ما تا كی كفران نعمت حق می  هاي مردة دل  اين
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داونتد فرمتوده استت:    رو اداي شكر نعمت كار هر كس نیست و خ نعمت اوست. از اين

 ِ یُ نبُ  یَ َوقَِليٌل ِمیْن ِعبَیا َّْ گونه كته بايتد    اي است كه حق نعمت او را آن كمتر بنده ،1ال

بشناسد و شكر كند. همچنان كه معرفت بندگان ختدا مختلتف استت، شتكر آنتان نیتر       

مختلف است و مراتب شكر هم مختلف است. نعمتت ظتاهري شتكري دارد و نعمتت     

 و معارف و علوم شكري ديگر. باطنی شكري ديگر

شود، اداي شكر هم بته   ها براي اندكی از بندگان جم  می و چون همة مراتب نعمت

  مراتب آن براي اندكی از بندگان میسّر است و آنان، بندگان خالصند كه جام  همتة   همة

 هاي ظاهري، باطنی و سرّي است. اند، شكر آنان هم به همة زبان مراتب ظاهري و باطنی

 فضیلت شکر در احادیث

 كنیم: بخش به بعضی از احاديث شكر اشاره می در اين

 كند كه فرمود: نقل می از پیغمبر اكرم امام صادق
یی مُ الطّییاعِ » ّْ یی  والمُ بِ ِسییتَ حْ المُ  مِ ا ِ الّصیی رِ جْ أَ َ یی  رِ ا ْجیی نَ ِمیی هُ لَیی رُ ا ِ ال ّْ   رِ ا ْجیی نَ ِمیی هُ لَیی رُ ا ِ  ییاَفی ال
یطَی ْ   والمُ رِ اعِ الّصی لیی  تَ بْ المُ  رِ جْ أَ  َ  ّْ خورنتدة   2؛«عِ انِ الَقی ومِ رُ ْحیالمَ  رِ جْ أَ َ ی  رِ ا ْجی نَ ِمی هُ لَی رُ ا ِ ی ال

دار در راه خداست. كسی كه در عافیتت و   شكركننده، اجر و پاداش او مثل روزه
كند،  كند، اجر او همچون اجر مبتاليی است كه صبر می سالمت است و شكر می

قان  و  يافتة شاكر، اجرش مانند اجر كسی است كه محروم از عطاست و و نعمت
 راضی است.

 فرمود: امام صادق
« ََ ِ  لَ عَ  ابُ فَ غْ ستِ اإلِ   وَ بِ رْ الکَ  ن َ عِ  عاءُ : ال   یءٌ ّن شَ اُ  َ مَ  ر  ضُ يَ الٌث ال ِث یوَ  نبِ نُ ی ال ُْ   َ ْنیعِ  رُ کْ ال
زنتد: دعتا نترد گرفتتاري،      ها چیتري ضترر نمتی    سه چیر است كه با آن 3؛«ةِ َمی ْ النِ 

 استغفار بر گناهان و شكر نرد نعمت.
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 فرمود: در حديث ديگري امام صادق
كنتد، بته ايتن     نوشد و خدا بهشت را بر او واجب متی  گاهی يكی از شما آبی می

گويتد، آب   كنتد و بستم اهلل متی    صورت كه ظرف آب را بته دهتان نرديتک متی    
كه هنوز مايل استت، ختدا را حمتد     كشد، با آن نوشد و ظرف آب را عقب می می
نوشتد و ختدا    كند، سپس باز هم می دا را حمد مینوشد و خ كند و دوباره می می

 1كند. كند، خدا هم بهشت را بر او واجب می را حمد می

شكر هر نعمتی هرچند بررگ  حمد خدا برابر با شكر است. به فرمودة امام صادق

نیتر فرمتوده استت: شتكر نعمتت، پرهیتر از        2باشد، آن است كته ختدا را حمتد كنتی.    

 3«.نَ يمِ الَ ال َ  بّ هلل بَ   ُ مْ الحَ »است كه كسی بگويد: هاست و تمام شكر آن  حرام

حمد خداوند، برترين نوع شكر زبانی است و از آثار شتكر، افترايش نعمتت استت؛     

  زِيَ نَُّ مْ لَِئْن َشَ ْرَُْم
 فرمود: امام صادق 4

ّْکْ  یَ اُعطِ  نْ مَ »  نايت شود. تر به او ع هر كس اداي شكر كند، بیش 5؛«ةَ ا َ يَ الزِ  یَ اُعطِ  رَ ال

اعتراض كرد كته چترا ايتن همته ختود را بته زحمتت         كه عايشه به پیامبر اكرم اين

دانستت و   اندازي، سرّ عبادات را منحصر در ختوف از عتذاب يتا محتو ستیّئات متی       می

دانستت كته    پنداشت عبادت آن حضرت هم مثل عبتادت ستاير متردم استت و نمتی      می

دور استت و عظمتت پروردگتار و شتكر     عبادت بردگان و اجیران از ساحت مقدا او 

پايان او بتود كته آرام و قترار از او بريتده بتود. پیتامبر ختدا وقتتی نمتاز           هاي بی نعمت

كترد. ختدا    ايستاد كته پتايش ورم متی    قدر می هاي دو پاي خود آن خواند، بر انگشت می

ه براي وحی فرستاد كه اي حبیب من! ما قرآن را بر تو نفرستاديم كه به مشقت افتی، بلك

 6كه به سعادت برسی. آن
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كته وجتود مبتارك پیتامبر متدتی       فرمتود: پتس از آن   آبادي می شیخ عارف كامل، شاه

دعوت كرد و مؤثر نشد، آن طور كه حضترت مايتل بتود، احتمتال داد شتايد نقتص در       

هتاي مبتاركش ورم كترد. آيتة      كه قتدم  قدر به رياضت پرداخت تا آن دعوت او باشد. آن

نقصتی، نقتص در متردم     كه خود را مشقت نده، تو طاهر و هادي و بتی شريفه نازل شد 

 است.

اين نكته بايد براي امت او سرمشق باشد، خصوصاً براي اهل علم كه دعوت التی اهلل  

كنند. آن حضرت با آن طهارت قلب و كمالی كه داشت، آن اندازه خود را به زحمت  می

آزادي از  تیم، گتويی بترات  معاد ختود نیست  انداخت. ما با اين همه بار گناهان به فكر  می

جهنم براي ما نازل شده، و اين نیست مگر به خاطر حبّ دنیا، كه كلمات اولیا و انبیتا را  

 شنويم. نمی

 





 

 

 

 

 

 

 

 کراهت از مرگ 

 فرمود: امام صادق
ییعَ  مْ ّنُکیی:  ِ قییا َ ل فَ لَ نْ الَمیی  ُ رَ ْکیینییا نَ ا لَ   َمییب  ا  َ عَییرا يَیی: ا َ َقییفیَ  ب  ی  َ ی رعِییإلَیی لٌ ُجییبَ  اءَ َجیی» ا ينالیی    مُ َُ رْ مَّ

نا ومَ  ُ ری قُیََی فَ يیکَ : فَ هُ لَی قیا َ راٍب. فَ َخی را  إلیی  ْمین عِ نا ِمیلُینقَ َُ  ر ْ  ن َ هُ کرَ تَ . فیَ ةَ رَ اآلخِ  مُ تُ عیْ رَ ورخْ 
َِ  سیییءُ   ورّمییا المُ هِ ِلییرهْ  لییی  عَ  مُ قیی ُ يَ  بِ الغا ِییکَ فَ  مْ نکُ ِمیی نُ ِسییحْ ا المُ : رمَّییا َ َقییل فیَ ی اهللِ لَییعَ   مْ نُکییِم
ی لَییعَ  مْ کُ الَ َمیینا رعْ ُضیی: اعرَ ا َ اهللل قَیی نیی َ ا عِ نَییری حالَ ََیی فَ يییک: فَ ا َ . قَییال ُ نْ ی َمییَعلَیی  َّ رَ يُییی  ِ کییاآلعِ فَ 

یاَب َلِفیْ َجِحیيمٍ *  عْیَراَب َلِفیْ نَِ یيمٍ ِإ َّ ا ن : قُ يیَ  اهللَ    إ َّ ابِ تَ الکِ  َوِإ َّ اْلُفجَّ
 قیا َ : فَ ا َ قَی 1

مردي نرد ابوذر آمتد و   ؛َ«نينِ ِسیحْ المُ  نَ ِمی بٌ يرِ قَ  اهللِ   ةُ مَ حْ بَ : »ا َ ل قَ اهلل  ةُ مَ حْ بَ  نَ يْ أَ : فَ لُ جُ الرّ 
آيد؟ گفت: چتون شتما    پرسید: اي ابوذر! ما را چیست كه از مرگ خوشمان نمی

دنیا را آباد و آخرت را خراب كرديد، اين است كه دوست نداريتد از آبتادي بته    
بینتی؟   ا را بر ختدا چگونته متی   خرابه منتقل شويد. پس به او گفت: وارد شدن م

شود، امّا بتدكار   اش وارد می گفت: نیكوكار از شما مثل غايبی است كه بر خانواده
شتود. پرستید:    از شما مثل بندة گريران است كه به سوي مواليش بازگردانده متی 

بینی؟ گفتت: اعمتال خودتتان را بتر ختدا عرضته        حال ما را نرد خدا چگونه می
رمايد: نیكوكاران در نعمتند و بدان در دوزخند. پرستید: پتس   ف داريد. خداوند می

 رحمت خدا كجاست؟ گفت: به نیكوكاران نرديک است.

                                                 

 .29ت  23(: 11. انفطار )1

 حدیث
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 فرمود: حضرت صادق
ییی عِ رفنِیی  ر ْ ب  ا  َ ا رعَییيَیی(: نییهُ )بضییی اهلل عَ  ب  ی  َ ی رعِییإلَیی لٌ ُجییبَ  بَ تَیی َ وَ »  بَ تَییکَ . فَ لییمِ ال ِ  نَ ِمیی یءٍ َْ
: لُ ُجیالرّ  هُ . فقیا  لَیلْ افَ یفَ  هُ ب  حِ ن َُ مَ  إلی   ءَ ْسإ  َقَ بَل ر  ال َُ  نْ لکِ . وَ رٌ يث َ   لمَ : إّ  ال ِ هِ يإل
  کَ يییس إلَ ا نُفیی ب  رَحیی کَ ُسییفْ   نیَ مْ َ یی: نیَ هُ لَیی ا َ َقییل فیَ هُ ب ییحِ يُ ن ی َمییإلَیی ءُ ْسییيُ  اً رَحیی تَ يییرل بَ یَ هییوَ 

! چیتري  مردي به ابوذر نوشت: اي اباذر 1؛«ایايإلَ  لَ أ  رَسیقَ اهلل  فیَ  تَ يْ صَ عَ  تَ فإ ا رنْ 
از علم برايم تحفه بفرست. ابوذر نوشت: علم بسیار است، لیكن اگر بتوانی به 

اي كته  كسی كه دوستش داري بدي نكنی، چنان كن. آن مرد گفت: آيتا ديتده  
تترين  كسی به كسی كه دوستش دارد بدي كند؟ فرمود: آري، نفس تو دوستت 

 اي. آن بدي كرده كنی، به ها نرد توست، وقتی كه خدا را نافرمانی می نفس

*   *   * 

 انواع خوف و کراهت از مرگ

كه از مرگ بترسند يا آن را كراهت دارند مختلفند و سرچشمة آن هم مردم در اين شرح:

متفاوت است. ابوذر، حال متوسطان را بیان كرده است. ما حال ناقصان و كتامالن را بته   

 كنیم.   اجمال بیان می

آيد، براي آن است كه انستان بته    ترسیم و خوشمان نمی كه ما ناقصان از مرگ میاين

حسب فطرت و سرشت، بقا و زندگی را دوست دارد و از نابودي بیرار است. پس آنچه 

شود. ما چون به عالم آخترت   داند، به آن عالقه دارد و از مقابل آن بیرار می را كه بقا می

منتديم و از مترگ،   الم عالقته و حیات و بقاي ابدي ايمان و اطمینان نداريم، بته ايتن عت   

 گريران.

ما هر چند با ادراك عقلی و تعبّد، قبول داريم كه جهانِ ابدي و مرگ حق است، امّتا  

هاي ما چون متعلّق به طبیعت و ايتن  خبر است. دلبهره و بیقلوب ما از اين معرفت بی

دارد و  داند و به همین عتالم گترايش   جهان است، حیات را هم همین حیات حیوانی می

كه به حیات مادّي اطمینان و ايمتان داريتم،   گونه  آن از آن عالم، فراري و بیرار است. اگر
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شتد و در   يک دهم آن به آخرت و حیات ابدي ايمان داشتیم، دل متا متعلّتق بته آن متی    

آمديم. ولی افستوا كته سرچشتمة ايمتان متا آب       صدد اصالح و تعمیر آخرتمان برمی

چتون آن را فنتا    ،ترستیم  بتر آب استت و ناچتار، از مترگ متی      ندارد و بنیان يقتین متا  

 پنداريم. عالج قطعی آن هم وارد كردن ايمان در قلب است.   می

امّا خوف و كراهت متوسّطان كه به آخرت ايمان ندارند، براي آن استت كته دلشتان    

اد به متوجّه تعمیر دنیاست و از تعمیر آخرت غافلند. از اين جهت میل ندارند از محلّ آب

ها از مترگ، بته    ويرانه منتقل شوند. اين نیر از نقص ايمان و اطمینان است. اين وحشت

هتا بتا موالستت و تترا متا از حستاب قیامتت، از         خاطر نادرستتی اعمتال و مخالفتت   

فرمتود:   كاري خود ماست، نه از محاسبه. حضرت موسی بن جعفتر بدحسابی و دغل

نیست. پس اگر عمل نیک كرده، از ختدا   هركس هر روز از خودش حساب نكشد از ما

   1تر بخواهد و اگر عمل بد كرده، توبه كند و از خداوند آمرزش بطلبد. افرون

پس اگر از خودت حساب كشیدي، در مرحلة حساب گرفتاري نتداري و بتراي تتو    

باكی نیست. ساير مواقف قیامت هم همین طور استت. متثالً اگتر در ايتن عتالم بته راه       

انحتراف نیافتته    و واليت قدم زده باشی و از واليت علی بن ابی طالب مستقیم نبوت

باشی، در گذشتن از صراط براي تو خوفی نیست، چون حقیقت صراط، صورت بتاطنی  

 2صتراط اعظتم و اقومنتد.    واليت است و در روايات و زيارات آمده است كته ائمّته  

رد غت ل اط نیر پايش نمیهركس در اين صراط حركت نكند و پاي دلش نلرزد، در آن صر

گتذرد و كستی كته اختالق و ملكتاتش نیكتو و نتورانی باشتد، از          و مثل برق از آن می

هاي قیامت در امان است. پس درد ما از خود ماستت،   هاي قبر و برزخ و وحشت ظلمت

انتد   : تو را طبیب خودت قترار داده دواي آن نیر در خود ماست. به فرمودة امام صادق

اند. پس ببین در اصالح  اند و نشانة تندرستی را هم نشانت داده بیان كردهو درمان را هم 
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   1كنی؟ نفس خويش چگونه عمل می

امّا كامالن و مؤمنان اهل اطمینان، از مرگ كراهتت ندارنتد، هرچنتد از آن ختوف و     

خشیت دارند. خوفشان از عظمت خداست و مثل ما پابستگان به آمتال و دلتدادگان بته    

هتا  یست. قلوب اولیا هم در قبول تجلّیات اسما مختلتف استت. برختی دل   دنیاي فانی ن

آفريند، مثل دل عاشتق   ها شوق می عشقی و شوقی است و تجلّی و هیبت خدا در آن دل

ها خوفی و حرنی است و تجلّی الهی تپد و خائف است. و برخی دل كه هنگام ديدار می

 د.آور ها، حیرتی آمیخته به حرن پديد میدر آن دل

 آبادی خانة آخرت

گويد: دنیا را آباد كرديد و آخرت را خراب، آن است كته خانتة    ظاهر اين حديث كه می

شود. مقصود تشابه در تعبیتر استت. تعمیتر و     آخرت آباد است و با اعمال ما خراب می

آبادي خانة آخرت و موادّ جهنم، تاب  اعمال متردم استت. بته گفتتة بعضتی از عارفتان       

، زندان خداونتد در آخترت استت و آن را جهتنم گوينتد، چتون قعتر آن        محقّق: جهنّم

ناپیداست و سرماي آن در نهايت درجه و گرمتاي آن هتم در نهايتت درجته استت. در      

كه بهشت و جهنم مخلوق است يا نه اختالف است. اهل مكاشتفه و معرفتت آن را،    اين

اي را بستازد و فقت    كه كستی خانته  هم مخلوق دانند، هم غیر مخلوق. مخلوق، مثل آن

هتاي آن را بته    ها و اتتاق  ديوارهاي آن را بر پا كند و داخل آن چیري نباشد، سپس خانه

  2حسب اغراض ساكنان به صورت غرفه و قصر و مخرن و آنچه سراوار است بسازد.

در شب معراج، در بهشت فرشتگانی را ديتد كته    و در حديث است كه رسول خدا

ايستند. سبب آن را از جبرئیتل پرستید،    انند و گاهی از كار میگاهی مشغول بناي ساختم

گفت: مواّد اين بناها از ذِكرهاي امّت استت. هتر وقتت ذكتر بگوينتد، متوادي حاصتل        

هتا نیتر از عمتل بتاز      مانند، ايتن  شوند. وقتی از ذكر باز می شود و مالئكه مشغول می می
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 مانند. می

اعمال نیک و بد آدمیتان استت   پس صورت بهشت و جهنم جسمانی، همان صورت 

 گردد، در آية شريفه هم آمده است: كه در آن عالم به آنان باز می
 ًَوَوَجُ وا َما َعِمُلنا َحاِضرابینند. اند، حاضر می آنچه را عمل كرده 1؛ 

 عرضة اعمال بر کتاب خدا

كالم ابوذر در اين مقام، سخن جام  و دستتور محكمتی استت كته انستان بايتد بتر آن        

واظبت كند. وقتی ابوذر فرمود: اعمالتان را به كتاب ختدا عرضته داريتد، كته خداونتد      م

فرمايد مردم يا ابرارند و در نعیم، يا فجّارند و در جحیم، آن مرد با تمسّک به رحمت  می

الهی گفت پس رحمت خدا كجاست؟ جواب داد: رحمت حق نیر گتراف نیستت و بته    

 نیكوكاران نرديک است.  

هالكت ابدي انسان، آخرين تیري كته دارد، مغترور ستاختن انستان بته      شیطان براي 

كه ما هیر وقتت  رحمت خداست، تا با تكیه به آن، از عمل باز ماند. شاهد اين نكته اين

رويتم،   در كارهاي دنیوي به رحمت حق تكیه نداريم و در پی اسباب طبیعی و مادّي می

و از دستتورهاي ختدا و رستول غافتل      كنیم امّا در امور آخرت به رحمت خدا تكیه می

شويم. در حالی كه پیامبران و اولیاي مقرّب خدا بتیش از همته ايمتان داشتتند و بته       می

كردنتد. امتام    رحمت حق معتقد بودند، امّتا يتک لحظته از انجتام وظتايف غفلتت نمتی       

بینتد،   ، با آن همه عبادت و نیايش، وقتی صحیفة اعمتال متوالي متقیتان را متی    سجاد

يا بايد العیاذ باهلل بگويیم آنتان بته رحمتت حتق      2كند. خورد و اظهار عجر می می تسسف

 خوردة كید شیطان بدانیم.اطمینان نداشتند، يا بايد خودمان را فريب

كه حضرت ابوذر فرمود، علم ناف  آن است كه بتا ختود ايتن    گونه  آن پس اي عرير!

هتا   كنتد كته متا از آن    كشتف متی   قدر بدي نكنیم. دستتورات انبیتا و اولیتا، حقتايقی را    

                                                 

 .94(: 21كهف ) .1
 . 15، ص1، جكشف الغمّه .2



 چهل حدیث امام خمینیبرکرانة شرح    129

دانند كه اين اخالق و اعمال بد، چه ثمراتی دارد و اخالق كريمه چته   محجوبیم. آنان می

هاي ملكوتی خوبی دارد. آنان، هم درد را فرمودند، هتم درمتان را. تتو اگتر بته       صورت

اگر  داند خويش مهربانی، بايد از آن دستورها نگذري و درد خود را درمان كنی. خدا می

 ها داريم. ها و گرفتاري با اين حال كه هستیم به عالم آخرت منتقل شويم، چه مصیبت

 



 

 

 

 

 

 

 

 اصناف جویندگان علم

 فرمود: حضرت صادق

 نفٌ ِ یی  وَ راءِ الِمییوَ  لِ ْاییلجَ لِ  هُ بُییلُ طْ يَ  فٌ نْ م: ِ ییاِ فاَِ ِ ییم وَ اِ انِ يَییأعْ م عِ اُ فیْ أعرِ فَیی ةٌ  ََییََ  مِ ْلییال ِ  ةُ بَییلَ  َ »
نٍ  ُمییی اءِ رَ والِمییی لِ ْاییالجَ  بُ . فصیییاحِ قیییلِ وال َ  هِ ْقییلفِ لِ  هُ طلبُیییيَ  نفٌ ِ ییی  وَ لِ ْتییالخَ وَ  ةِ  سیییتطالَ لِ  هُ بُییطلُ يَ 
ٌَ تُ مُ  مابٍ مُ   نعِ ُْیالخُ عِ  لَ عَ رْ َسیََ   ْ   قَیمِ ْلیحِ الْ  ةِ فَ ِ یوَ  مِ ْلیال ِ  رِ ِا ُ تَیعِ  جیا ِ الرِ  ةِ يَین ِ ری ِفی قیا ِ لمَ لِ   ّر
ییيْ خَ ن هییِا اهلل ِمیی قَّ  َ فَیی عِ بَ الیینَ  نَ لّییی ِمییخَ ََ وَ   ةِ طالَ تِ ْسییاالْ  بُ . و ییاحِ هُ وَمییزُ يیْ نییه حَ مِ  عَ طَییوقَ  هُ نمَ ُْ

 نَ ُایی  فیَ هِ ونِی ُ  نْ ِمی اءِ يیألغنِ لِ  عُ ناَضییتَ يیَ وَ  هِ اهِ بَ ن رْشیِمی هِ ثِلیی مِ لَییعَ  لُ يطسیتَ يَ   لی ٍ مَ وَ  ب  وِخی ُ  لِ ْتیوالخَ 
یی هیِا خُ لَیعَ  ی اهللُ عمَ أَ   فَیمٌ حیا ِ  هِ نِیي لِ وَ  مٌ اضِ هَ   مْ اِ نا ِ لْ حَ لِ  .  ُ رَ رََیی میاءِ لَ ال ُ  ن آَیابِ ِمی عَ طَیوقَ   ُ رَ بیْ

ی ِفییی لَ يیییاللّ  امَ وقَییی هِ ِسیییرنُ ی عُ ِفییی کَ نَّیییحَ   ََ   قَیییرٍ اَ وَسییی  ٍ زْ ُحیییوَ  ةٍ  و آعَییی ال قیییلِ وَ  هِ ْقیییالفِ  بُ و یییاحِ 
ییییاً مُ يیییً    اعِ ِجییییوَ  ْیییی  خْ يَ وَ  لُ َمیییی ْ يیَ   هِ ِسییی ِ نْ حِ    هِ مانِییییزَ  هییییلِ أَ فیییاً عِ   عابِ هِ أنِ ی َشییییلَیییً  عَ قییییبِ قاً مُ فِ ْْ
َییییْییییاً ِمییییحِ نْ ستیَ مُ  یییی  فَ هِ إخنانِیییی  ِ ن رَو  1؛«هُ انَییییرمَ  ةِ اَمییییيالقِ  مَ نْ يَییییی طییییا ُ ورعْ  هُ اهلل میییین هییییِا رب انَیییی  َّ َْ

اند، پس آنتان را بته شتخص و صفاتشتان بشتناا.       كنندگان علم سه دسته طلب

جتويی و   طلبند. صنفی آن را براي برتتري  گروهی آن را براي جهل و جدال می

كته داراي   طلبنتد. آن  نش و بینش متی م براي داطلبند. يک گروه ه دادن می فريب

وگتتو در كننتتده و متعتترض گفتتت  جهتتل و جتتدال استتت، آزاردهنتتده، جتتدل 
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وگوي دانش و توصیف بردباري است كه پیراهنتی از  هاي مردان با گفت انجمن

فروتنی پوشیده، ولی از پرهیركاري تهی است. پس خداوند بینی او را بكوبتد و  

 كمرش را دو تا كند.
كار است و چتاپلوا، بتر همتايتان ختويش     جو و فريبواز و برتريكه بلندپرآن

كند. پس او حلواي آنان را  جويد و براي توانگران جر خود فروتنی می برتري می
هتاي   شكند. خداوند بینايی او را كور كند و نشانه كند و دين خود را می هضم می

 دانشمندان را از او بگیرد.
دار استت، شتب   زندهفروتن و اندوهگین و شبكه داراي بینش و عقل است، آن

كنتد   بر كاله خويش حَنک بندد و در تاريكی شب به نیايش برخیترد، عمتل متی   
آورد و  كند ولی برحذر است، به كار ختويش روي متی   ولی ترسان است، دعا می

ترين برادرانش هم بیمنتاك استت. پتس    شناسد و از مطمئن اش را میمردم زمانه
 را محكم كند و روز قیامت او را امان بخشد. هاي او خدا پايه

*   *   * 

 شرح:  

است، يعنی آنان را، خودشان را چنان بشناسی كته  « رعیرفام»، تسكیدي بر ضمیر «اناميیعأع»

 مشخص و معیّن گردند و مشتبه به غیر نشوند.

، مقصود از اوصاف، حاالتی است كه تاب  ملكات و مقاصد اين سته گتروه   «صفاتهم»

 كننده بودن.ثل موذي و جدالاست، م

، خالف علم است. در اين مقام، شايد مقصود، پنهان ساختن علم يا تجاهل و «جهل»

 عدم قبول حق باشد.

 هم از همین ماده است.« جدل»، جدال در آرا و كالم است. «مراء»

 به معناي خدعه و فريب است.« ختل»طلب بلندي و رفعت است. « استطاله»

به معنتاي انجمتن و   « نادي»جم  « انديه»يعنی اظهار مقال و سخن. ، «متعرّض مقال»

كه در مكه بوده، از همین كلمه استت  « دارالندوه»كرات است. امحلّ تجمّ  و مجلس مذ
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 كه براي اجتماع و مشورت بنا كرده بودند، ندوه و مُنتدي هم از اين ريشه است.

كته ختود را اهتل خشتوع      يعنی پوشیدن سربال و پیراهن. مقصود آن است« تسربل»

پرهیر از محرّمات و مشتبهات است.  ،«ورع»حالی كه از آن تهی است.  دهد، در نشان می

شوم، كنايه از ذلیتل  یيعنی باالي بینی. كوبیدن خ« شومیخ»به معناي كوبیدن است. « دقّ»

 و خوار ساختن است.

يعنی خدعه « بّخِ»محل كمربند است. به معناي وس  سینه هم آمده است. « حیروم»

بدي حال « كآبه»يعنی شكستن. « حطم»يعنی چاپلوسی و تملّق. « مَلَق»و خبث و فريب. 

 و انكسار از شدت اندوه است.

يعنتی در بُترُنس و كتاله بلنتد ختود، تحتت الحنتک قترار دارد.         « تحنّک فی بُرُنسه»

 .به آن است چیر چیري است كه قوام هر« ركن»شب بسیار تاريک است. « حِندِا»

 آوريم: اينک نكاتی پیرامون اين حديث در چند بخش می

 اهداف تحصیل علم

هاستت و در   بدان كه القاي علوم و معارف از عتوالم غیبتی، تتاب  ارتبتاط نفتوا بتا آن      

حديث است كه: علم، به بسیار آموختن نیست، بلكه نوري است كه خداوند در دل هتر  

وت اعال و عالم فرشتتگان مقترب مترتب     پس هر جانی كه با ملك 1افكند. كه بخواهد می

لم جتن و شتیطان   اشود و هر كه با ع باشد، علوم حقیقی و از عالم فرشتگان به او القا می

رو، اربتاب   شود. از ايتن  هاي ظلمانی بر دل او می مرتب  شود، القائات شیطانی و حجاب

ختالص  معارف و اصحاب علوم حقیقی، شرط اوّل تحصیل علوم را، تصتفیة نفتوا و ا  

كنند. بتراي همتین استت كته خداونتد فرمتوده        آموزان توصیه می دانند و به علم نیّت می

َواَیَُّقنا اهلَل َويُیَ ّلُمُ ْم اهللُ است: 
ساز تعلیم الهتی دانستته استت. چتون      و تقوا را زمینه 2

 سازد. دهد و آن را به مقام غیب مقدا مرتب  می صفاي نفس میتقوا، 
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ه به خود و خوردن و آشامیدن و اشتتغال بته انانیّتت در پتی     اگر نفس، به سبب توجّ

شتود. آنچته بته     كسب علم رود و هدف غیر خدا باشد، القائات شتیطانی بتر دل او متی   

درمتان و  هاي مركّب استت كته دردي بتی    شود، از قبیل جهل هاي غیر مهذّب القا می دل

لمتی نیستت، بلكته    خار راه است. میران در علم، حصول مفاهیم كلّتی و اصتطالحات ع  

اهلل است. علم  فةها از چشم بصیرت نفس و گشوده شدن باب معر میران كنار رفتن پرده

حقیقی آن است كه چراغ هدايت به صراط مستقیم و تقرّب بته ختدا باشتد. ايتن علتوم      

هتا مستافت    هاي غلیظ است كه بین هر كدام تا ديگتري فرستنگ   رسمی، سراسر حجاب

 است.  

تر تحصیل، انسان بفهمد كته  تر و بیشپس از پنجاه سال يا كم جاست كهرسوايی آن

تحصیالت براي خدا نبوده و غفلت و حبّ نفس، پتردة ضتخیمی روي معايتب كشتیده     

اند تا ختود را بشناستیم و    است. از اين رو اولیاي اطهار و ائمّه، آثار و عالئمی ذكر كرده

نداشتته باشتیم. بته ايتن      نفس خويش را محک برنیم و بیهوده به خودمتان حستن ظتنّ   

 عالمات اشاره خواهیم كرد.

پس طالبان علم، يتا مقصدشتان الهتی استت يتا نفستانی. دو گروهتی كته حضترت          

طلبتی و استتطاله و   اند و مقصدشان يا مراء و جدال است، يا برتتري  بیان كرده صادق

ري فريب، هدف نفسانی دارند و از اصحاب جهالت و ارباب ضاللتند. در روايتت ديگت  

كسی كه حديث را به خاطر منفعت دنیتوي اراده كنتد، در   »فرموده است:  امام صادق

اي نیست و كسی كه با آن آخرت را بخواهد، خداونتد خیتر دنیتا و    آخرت براي او بهره

   1«.آخرت به او عطا فرمايد

 مفاسد جدال و مراء

احاديتث و   تر مفاسد مراء و جدال را بحتث كترديم. اينتک بته تناستب، بعضتی از      پیش

 آوريم.  اي از مفاسد آن را می شمّه
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 نقل كرده است: از امیرالمؤمنین امام صادق
 1؛ُ«اقَفیا النیّ َمیاِ يلَ عَ  تُ نبُیيَ و  نا ِ ی اإلْخیلَیعَ  لنبَ القُ  ا ِ ضَ رِ مْ يُ ما إنّیاُ   فَ ةَ نمَ صُ والخُ  راءَ المِ وَ  مْ ا ُ يّ إ»

ستبت بته بترادران    را ن هتا  از جدال و خصومت در گفتار بپرهیريد، كه اين دو دل
 رويد. ها می آن اي هستند كه نفاق رويكنند و ريشه میمريض 

در حديث ديگري فرموده است: از خصتومت برحتذر باشتید، زيترا دل را مشتغول      

 2كند. آورد و كینه در دل ايجاد می كند و نفاق می می

دل، نفاق  كند و در كند و انسان را به دوستان بدبین می مراء و جدال، دل را بیمار می

گذارد، چون انسان زادة  تر اثر می تر و شديد روياند. كارهاي بد، در باطن و قلب، زود می

طبیعت است و قواي شهوت و غضب و شیطنت با او قرين و در او اثرگذار است و بته  

از ايتن رو بتا مختصتر     3آدم جاري است.فرمودة حديث، شیطان مثل خون در درون بنی

گرايتد، مثتل    انسان به سوي مفسدات و امور موافق با طبیعت متی  كمكی از بیرون، قلب

كند و در احاديث، از همنشینی با آنان نهی شده استت. در   رفیق بدخلق كه در دل اثر می

اند، چتون كتار بتد را نیتک جلتوه       ، رفاقت با فاجر را  نهی كردهحديثی امیرالمؤمنین

نیر از دوستتی بتا فتاجر و     م صادقو اما 4دهد و دوست دارد تو هم مثل او باشی. می

 احمق و دروغگو نهی كرده است:
  5«.َِّابال الکَ وَ   َ مَ ر وال ا حْ الفاجِ  یَ ؤاخِ يُ ر   مِ لِ سْ المُ  رءِ لمَ ی لِ غِ نبَ يَ ال »

نكتة مهم نهی از مجالست با اهل معصیت يا نهی از همنشینی و دوستی بتا دشتمنان   

و قلب اوست. چرا كه دل، با انتدك متداومتی   خدا، تسثیر اخالق و حاالت آنان در انسان 

هتاي دراز ممكتن   هتا تتا ستال    پذيرد و گاهی پاكسازي قلب از آن از كارهاي بد تسثیر می

تی تیرگتی و كتدورت در   مراء و خصومت بپردازد، پس از متد  نگردد. پس اگر انسان به
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يتن  شتود و ا  آيد و خصومت ظاهري و زبانی به خصومت باطنی منجتر متی   دل پديد می

 سبب نفاق و دورويی است. پس نفاق هم از مفاسد ديگر مراء و جدال است.

يكی ديگر از آثار صاحب جهل و مراء، آزار مردم و سوء محضر است و آزار متؤمن  

 در حكم محاربه با خداست و در اين مورد احاديث فراوان است.

كته ايتن   آن هاي آن، توصیف خويش به حلم و بردباري است، با يكی ديگر از نشانه

صفت را ندارد و اين هم نوعی نفاق و دورويی است. همچنان كه اظهتار خشتوع، ولتی    

 هاي بارز شرك و ريا و نفاق است. خالی بودن از ورع نیر از مصداق

پس اكنون كه معلوم شد اين صتفت مفاستد بررگتی دارد، بايتد بتا هتر رياضتت و        

جات داد و دل را به خلوص نیّت كش نآور  و ايمانزحمتی خود را از اين خصلت ننگ

 و صدق باطنی آراست.

ايتم و  عاطفته واي به حال ما اصحاب مراء و جدال كه گرفتار دست نفس خبیث بتی 

ها و عوالم هالكمان كنتد. پنبتة غفلتت در گتوش      دارد تا در همة نشئه دست از ما برنمی

 خیريم.  ايم و از خواب سنگین طبیعت برنمیكرده

هتايی و قلتوب تحتت نفتوذ ارادة توستت.       بنتدگان و مالتک دل   خداوندا! تو مصل 

هاي تیرة ما را به نور افاضة خود روشن كن و مفاسد ما را به فضل ختويش اصتالح    دل

 فرما.  

 جویی و فریبمراتب برتری

جويی و خدعه هتم، مثتل متراء و جتدال، مراتتب بتاطنی و ظتاهري و        استطاله و برتري

هتاي ظتاهري آن استت     فريبی يكی از نشانهخدعه و عوام هاي آشكار و نهان دارد. نشانه

كه خود را اهل صالح قلمداد كند، ولتی در بتاطن چنتین نباشتد. ايتن دستته از متردم،        

گرگانی در لباا میش و شتیطانی در صتورت انستانند و ضررشتان بته ديتن، بتیش از        

 ريان دشمن است.كلش

فت ظتاهري ديگتر ايشتان    تملق و تواض  نسبت به كسانی كه مورد طم  آنانند، صت 



 122   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

كه از حلواي شیرين ف را صید كنند. براي اينیگسترند تا مردم ضع است. دام تدلیس می

گذارنتد. اينتان    محبّت و ارادت آنان برخوردار شتوند، از ديتن و ايمتان ختود مايته متی      

ايشان را ببینند، گويند: ما به سبب تعلیمات شما به بهشت  چونهمانانند كه اهل بهشت 

 1م، خود شما چرا جهنمی شديد؟ گويند: ما به قول خود عمل نكرديم.آمدي

نشانة ديگر آنان اين است كه با امثال و اشباه خود كه طم  دنیوي بته آنتان ندارنتد،    

ترستند اگتر شتريكی     كنند، چون متی  ورزند و آنان را با سخن و عمل تحقیر می میتكبر 

 . براي آنان پیدا شود، از اعتبارشان كاسته گردد

بايد دانست كه دينداري در لباا اهل علم و زهد و تقوا و حفظ قلب در اين راه، از 

ترين چیرهاست. اگر كسی در اين طبقه به وظايف خود با اخالص عمتل كنتد و   سخت

داري از ايتتام آل محمتد بپتردازد، از زمترة     پس از اصالح خود به اصالح ديگران و نگه

كستانی همچتون زراره، محمتد     كه امام صادقگونه  آن آيد، مقرّبان و سابقان به شمار 

احاديتث در ايتن بتاب     2دانسته استت. « سابقون مقرّبون»بن مسلم، ابوبصیر و بُريد را از 

كسی را كه مرگش فرا رسد، در حالی كه مشغول طلب علم  فراوان است و پیامبر اكرم

و اگر خداي  3دانسته است. براي احیاي اسالم باشد، در بهشت همراه و در مقام پیامبران

نخواسته از راه خلوص بركنتار شتد و راه باطتل پتیش گرفتت، از بتدترين خلتق ختدا         

 شود. محسوب می

اهل علم و طلّاب در اين راه پرخطر، نخست بايد اصالح خود را در خالل تحصتیل  

 در نظر گیرند و آن را بر هر چیر مقدم دارند.

ب برخیريد و بدانید كته حجتت خداونتد بتر     هان اي طالبان علوم و معارف! از خوا

كند و میران اعمال و علوم شما با  تر بازخواست میتر است و خدا از شما بیش شما تمام

تر است. واي به حتال  تر و دقت در حسابتان بیش ديگران فرق دارد و صراط شما باريک
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او را از  اي اصتطالحات، طالب علمی كه علوم در دل او كدورت و ظلمت آورد و پتاره 

 راه حق باز دارد و حجاب راه او گردد.

خدايا! ما به تقصیر خويش معترفیم. خودت با لطف و رحمت واسعة خويش بتا متا   

پوشتی   رفتار كن و چنانچه در اين دنیا عیوب ما را پوشاندي، در آخترت بته ايتن عیتب    

 تريم. محتاج

 در ذيل بخش نخست حديث، حضرت فرمود:

؛ خداوند، بصیرت او را كور كند و « رَ رََیی میاءِ لَ ال ُ  ن آَابِ مِ  عَ طَ قَ وَ   ُ رَ بیْ ِا خُ ی هلَ عَ  ی اهللُ عمَ أف»

آثار او را از دفتر علما محو فرمايد. انسان بايد از ايتن كتوري بصتیرت و كتوري بتاطن      

هاست. محروم شدن آثتار از آثتار    ها و ظلمت برحذر باشد، چون سرچشمة همة شقاوت

 رسوايی در محضر خاصان درگاه خدا در قیامت.علما نیر هم حرمان است، هم 

 آثار تحصیل برای فقه و عقل

براي صاحبان فقه و عقل نیر كه هدف از تحصیلشان فقه در دين و ادراك حقايق استت،  

شتود.   كه به سبب علم، در قلبشان اندوه و انكسار وارد می آثار و عالئمی است؛ يكی آن

بلكته از ختوف قیامتت و تترا از قصتور در      اين حرن بر امور زودگذر دنیوي نیست، 

كنتد، هتم مبتد  اصتالح نفتس و       ا میفعبادت است. اين حالت، هم دل را نورانی و باص

بترد، از   شود. نور علم، آرام و قترار از دل صتاحبش متی    منشس قیام به وظايف بندگی می

، بتاز  گذراند. در عتین حتال   ها به بیداري و بندگی می برد، شب مناجات با خدا لذت می

هم ترسان و خائف است و هرچه به وظايف بندگی عمل كند، خود را مقصّر و ناسپاا 

 آورد. شود، چون نور علم خشیت و حرن می داند، قلبش پر از خشیت می می

نمايتد و در روز   كند و اركان وجودش را محكم متی  چنین كسی را خداوند تسيید می

 دهد. رستاخیر به او امان می

 



 

 

 

 

 

 

 

 ام علماقس

 فرمود: موسی بن جعفر
. ةٌ  َمی: عَ لَ يیقِ ِال فَ ا َهی: َمیا َ َقیفیَ   لٍ ُجیرَ نا عِ ر یافُ   ْ قَی ةٌ اَعیمَ إ اً جَ فَی  َ جِ ْسیالمَ  اهلل ن ُ ُسیبَ  لَ خَ  َ »
ِِ النّ  مُ لَ : رعْ هُ نا لَ قالُ ل فَ ةُ  مَ ا ال َ مَ : وَ ا َ ق  فیَ    ابِ وا شی ةِ يَّیلاهِ الجَ  امِ يّیاا ور ِ قا ِ وَ وَ  بِ رَ ال َ  ابِ سَ عأنْ  ا
 ا َ قَییی مّ . َُییهُ َمییلِ عَ  نْ َمییی عُ َفیینیْ يیَ ال وَ  هُ لَییاِ ن جَ َمییی ر  ُضییيَ ال  لییمٌ عِ  :  اکَ ی  بِییی. قییا : فقییا  النَّ ةِ يَّییعرَ ال َ 
 نَ ُایّن فیَ  ُهیا خَ َمی  وَ میةٌ ا ِ قَ  ةٌ نَّ   رو ُسیةٌ لَیا ِ عَ  ةٌ َضیيرِ   رو فَ ةٌ َمیکَ حْ مُ  ةٌ يَی: آةٌ  ََیََ  مُ ْلیا ال ِ : إّنَمیی  بِیالنَّ 
وارد مسجد شد، جماعتی را ديد كه اطتراف متردي گترد     خدارسول  1؛«ِ  لْضیفَ 

مه چیست؟ گفتنتد:  است. فرمود: عال« عالمه» . فرمود: آن چیست؟ گفتند:اند آمده
ي عرب و وقاي  آن و روزگار جاهلیتت و اشتعار   ها بسَه نَبداناترين مردم است 

آن عربی. فرمود: آن علمی است كه از جهل به آن ضترري نرستد و از علتم بته     
سپس پیامبر فرمود: همانا علم منحصر به سته چیتر استت:     .سودي حاصل نشود
ة عادله، يا سنّت قائمه )نشانة استوار يتا واجتب راستت، يتا     يضآيه محكمه، يا فر

 زيادي است.ها  اين سنّت پابرجا( و غیر از

*   *   * 

 گانهگانه و علوم سهمقامات سه

نشئة آخرت و غیب و مقام روحانیتت  « اول»ت: انسان داراي سه نشئه و مقام و عالم اس
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نشئة دنیا و مقام مُلتک و عتالم شتهادت.    « سوم»نشئة برزخ و عالم خیال، « دوم»و عقل، 

ها كمال خاص و تربیت و عمتل مخصوصتی متناستب بتا ختودش       براي هر يک از اين

بته   شود؛ يعنی علمتی كته   است. از اين رو همة علوم سودمند به اين سه عالم تقسیم می

گردد، يا به اعمال و وظتايف قلبتی، يتا بته اعمتال       كماالت عقلی و وظايف روحی برمی

 قالبی و وظايف نشئة ظاهري نفس.

امّا علومی كه عالم روحانیت و عقل مجرّد را تقويت كند، علم به ذات مقتدّا ختدا   

اتشان و معرفت اوصاف جمال و جالل او و عوالم غیبی و فرشتگان و انبیا و اولیا و مقام

و علم به كتب آسمانی و كیفیّت نرول وحی و علم به آخرت و بترزخ و قیامتت استت.    

دار ايتن  عهتده  پس از انبیا و اولیا، فالسفه و حكماي بررگ و اصحاب معرفت و عرفتان 

 علمند.

شود، علم به اخالقیتات منجتی و    علومی كه به تربیت قلب و اعمال قلبی مربوط می

محاستن اختالق از قبیتل صتبر، شتكر، حیتا، تواضت ، رضتا،         مُهلک است، يعنی علم به 

ها و شجاعت، زهد، ورع و ديگر محاسن اخالقی و علم به كیفیّت پیدايش و تحصیل آن

نیر علم به قباي  اخالق مانند: حسد، كبر، ريا، حقد، حبّ جاه، حبّ دنیتا و امثتال آن و   

ار اين علوم نیر پس از پیامبران و دها. عهدهها و كیفیّت رهايی از آن هاي آن علم به ريشه

 اوصیا، علماي اخالق و معارفند.

شتود، علتم فقته و مبتادي آن و علتم بته آداب        علومی كه به تربیت ظاهر مربوط می

 هتا پتس از انبیتا و اوصتیا     معاشرت و تدبیر منرل و سیاست مُدُن است كته متكفّتل آن  

 علماي ظاهر و فقها و محدّثانند.

گانة انسانی چنان به هتم مترتب  استت كته     يک از اين مراتب سهبايد دانست كه هر 

كند، چه در جانب كمال يتا طترف نقتص. متثالً اگتر       آثار هر يک به ديگري سرايت می

كسی وظايف عبوديّت را مطابق دستتور انبیتا انجتام داد، تتسثیر آن در قلتب و روحتش       

رود. كمتال ايمتان و    شود، خُلقش رو به نیكويی و عقايدش رو به كمتال متی   آشكار می

گذارد. كسی خیال نكند كه بدون اعمتال و عبتادات    عقايد هم در دو مقام ديگر تسثیر می



 907   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

تواند به ايمان كامل يا اخالق مهذّب برسد. وقتی اعمال قالبی نتاقص   ظاهري و قالبی می

تابد. اخالق رذيله هم اگتر   شود و نور ايمان و يقین در آن نمی شد، روحش هم تیره می

 شود. قلب باشد، مان  از ورود نور ايمان در دل می در

پس مسافر راه آخرت و صراط انسانیت، بايد در هر سه مرتبه با كمال دقت مواظبت 

ها را اصالح نمايد و نپندارد كه هر يک از تهذيب اخالق يا تحكتیم عقايتد يتا     كند و آن

از علماي اختالق، منشتس   كند. بعضی  موافقت با ظاهر شريعت به تنهايی او را كفايت می

داننتد و بتراي حقتايق عقلتی و احكتام       همة كماالت را تعديل خُلق و تهذيب قلب متی 

ظاهري ارزشی قائل نیستند. برخی هتم علتوم عقلتی و بتاطنی و معتارف الهتی را كفتر        

 ورزند. پندارند و با عالمان اين رشته عناد می می

-ت تقسیم فرموده، اين علوم سته در اين حديث كه علوم را به سه قسم پیامبر اكرم

گردد. شاهد بر اين مدّعا، علوم متداول در كتب الهی و  گانه باز میگانه به اين مراتب سه

 شود: است كه به همین سه قسمت تقسیم می سنن انبیا و اخبار معصومین

يكی علم به خدا و مالئكه و كتب آسمانی و رسوالن الهتی و قیامتت، كته در كتتب     

خصوص قرآن فراوان آمده است و دعوت بته مبتد  و معتاد در ايتن تعتالیم      آسمانی به 

و  كتافی شمار است و از مراجعه به كتتاب  است. احاديث ائمّه نیر در اين موضوعات بی

تتوان دريافتت. دربتارة تهتذيب بتاطن و اصتالح و تعتديل         صدوق و غیر آن می توحید

به میان آمتده استت. احاديتث     فراوان سخن بیتاخالق هم در كتاب خدا و اخبار اهل

 مربوط به فقه و مناسک ظاهري نیر در كتب ما بسیار است.

گانتة انستانی   پس معلوم شد كه علوم شريعت، طبق احتیاجات بشتر و مقامتات سته   

منحصر به اين سه قسم است و هیر يک از علماي يكی از اين علوم، حتق اعتتراض يتا    

تصتوّر زشتت استت،    ان كه تصتديق بتی  تكذيب و يا جسارت به ديگري ندارند. همچن

را « وحتدت وجتود  »تصوّر نیر نارواست، بلكه بتدتر استت. كستی كته معنتا      تكذيب بی

داند و از صاحب آن علم فرا نگرفته، نبايد كوركورانه حكما را تكفیر و توهین كنتد   نمی

انتد، بتا    و چیري را كه چند هرار سال حكما و فالسفه در آن بحتث و موشتكافی كترده   
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لعة يک كتاب يا شعر مثنوي بخواهد با عقل ناقص ختود درك كنتد. همچنتین هتیر     مطا

حكیم متفلسف و عارف متكلّف حق ندارد عتالم فقیته را قشتري و ظتاهري بخوانتد و      

طعن زند و تكذيب و توهین كند. با چه دلیل شرعی و عقلی بته يتک دستته از علمتا و     

جر شرمندگی و خجلت؟ از اين  كند؟ چه جوابی در محضر خدا دارد؟ فقها جسارت می

 آور است!مرحله بگذريم كه مالمت

 تبیین علوم سه گانه

كه در حديث نبوي آمده است، عبارت است از علوم عقلی و عقايتد حقّته   « آية محكمه»

 و معارف الهیّه.

 عبارت است از علم اخالق و تصفیة قلوب.« فريضة عادله»

 لوم آداب قالبی.عبارت است از علم ظاهر و ع« سنّت قائمه»

كه به معناي نشانه است، با علوم عقلی و اعتقادي « آيه»دلیل اين ترتیب آن است كه 

هاي ذات و اسما و صفات و ديگر معارف استت. در   مناسبت دارد، چون اين علوم نشانه

قرآن كريم در موارد فراوان، پس از اقامة برهان بر وجود صان  يا اسما و صفات خدا يتا  

ايتن آيتت يتا آيتاتی بتراي خردمنتدان       »فرمايتد:   مت و عالم غیب و برزخ، میوجود قیا

اين تعبیر در علوم و معارف راي  است و اگر در پی بیان يتک حكتم فرعتی و     1«.است

بتودن نیتر بتا ايتن     « محكمته »، خوشايند نیست. توصیف «اين آيت است»شرعی بگويد 

 كم است.علوم مناسبت دارد، زيرا تحت میران عقلی و برهان مح

استت، زيترا   « عادلته »شود، صفت  به علم اخالق مربوط می« فريضة عادله»كه امّا اين

« تعديل»اخالق نیكو خروج از حدّ افراط و تفري  ناپسند و برخورداري از حدّ وس  و 

است. مثل شجاعت كه حدّ متعادل بین تهوّر و ترا است و حكمت كه حدّ وس  بتین  

« فريضته »كه حدّ اعتدال میان اسراف و بخل استت.   سفاهت و بالهت است و سخاوت
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استت كته بته قستم ستوّم مربتوط       « ستنّت »بودن هم اشعار به اين دارد، چون در مقابل 

مربتوط  « سنّت قائمه»گويیم كه  شود و در آن تعبّد صرف است. و به همین جهت می می

راه اثبتات  هتا عتاجر استت و     به علوم تعبّدي و آداب شرعی است و عقول از ادراك آن

نیر با همان واجبات شرعی مناسب است چون اقامه بته  « قائمه»ها سنّت است. صفت  آن

 رود. معناي بر پا داشتن است و در مورد نماز و زكات و غیر آن به كار می

 آیت بودن علوم عقلی و اعتقادی

اين و نشانه تعبیر فرموده است. اگر « آيت»در حديث شريف، از علم عقايد و معارف به 

ها و تحويل دادن به عقتول ضتعیف و بتراي تحصتیل مقامتات       علوم براي فهم خود آن

هاي غلتیظ و اوهتام    نامید، بلكه حجاب« آيات محكمات»ها را  توان آن دنیوي باشد، نمی

سست خواهد بود. انسان در تحصیل علوم اگر مقصدش خدا نباشد و آراسته به اختالق  

شتود كته دلتش را تاريتک و بصتیرتش را كتور        میهايی  الهی نگردد، ادراكاتش حجاب

 شود. كند و در آخرت هم كور محشور می می

علماي مفاهیم و دانشمندان اصطالحات و عبتارات، ختود را اهتل علتم بته ختدا و       

مالئكه و قیامت نپندارند. اگر علومشان آيه و نشانه است، چرا در دل خودشان نورانیتت  

مفاسد اختالق افتروده استت؟ خشتیت از ختدا از       نیافريده است؟ بلكه به ظلمات آن و

مختصّات علماست. هركس داراي خوف و خشیت نباشد، از زمرة علمتا ختارج استت.    

در حديثی عالمت علما و آثار علم را، تواض  و صدق، حستن نیّتت و    حضرت علی

رحمت و ديدار علما و ورع و وفا و رضا و متدارا و ادب و پرهیتر از گنتاه و... دانستته     

اي از علتم  پس اگر كسی داراي علوم رسمی شد و از اين امور خالی بتود، بهتره   1ست.ا

هاست. پس میران در علم آن است كته   ترين حسرتندارد و حسرت او در قیامت بررگ

 ر شود. تكبكه موجب نخوت و خودبینی و خودنمايی و آيت و نشانه باشد، نه آن
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اش، ن است كه با نورانیت و روشتنی براي آن است كه علم صحی  آ« محكمه»تعبیر 

در قلب اطمینان آورد و شکّ و ريب را بردايتد. چته بستا انستان عمتري در بتراهین و       

هتاي متعتدد ذكتر كنتد و در      مقدّمات آن فكر كند و براي هر يک از معارف الهی برهان

   مقام بحث و جدل بر ديگران غالب آيد، امّا آن علوم در دلش هیر اطمینان نیافريند.

وارد  ش الهتی باشتد،  خواهد علم اي عرير! همة عالج در اين است كه انسانی كه می

شود، قصتد ختود را ختالص ستازد، كته سترماية نجتات و سرچشتمة          هر علمی كه می

ها، پاكسازي نیّت است. در روايت است كه اختالص چهتل روزه، ستبب جريتان      فیض

تر در جم  اصتطالحات  بیشپس شما كه چهل سال يا  1شود. حكمت از دل بر زبان می

دانیتد، چترا در قلتب ختود      ايد و خود را عالّمه در علوم می و مفاهیم هر علمی كوشیده

بینید؟ پس به اختالص نیّتت و تصتفیة دل از رذايتل بپردازيتد. اي       اثري از حكمت نمی

عرير! در همة عوالم برزخ و قبر و قیامت، به معارف حقّه الهی و اخالق حسنه و اعمال 

اي كته هستتی در افترايش اختالص ختود بكتوش و         محتاجی. پس در هر درجهصال

هاي شیطانی را از خود دور كن، تا راه هتدايت الهتی بته روي تتو بتاز شتود و        وسوسه

هتا   ها و وحشتت  خداوند از تو دستگیري كند، وگرنه اين علوم و اخالق، براي ما ظلمت

 آورد. ها پديد می و آتش

 گر ای به علوم دینگاه آیه

بدان كه بسیاري از علوم مثل علم طبّ، تشري ، نجوم و هیست و امثال آن اگتر بتا نگتاه    

گانتة علتوم   ها بنگريم بته نحتوي داختل يكتی از اقستام سته       آيت و عالمت بودن به آن

فرمود. همچنین علم تاريخ، اگر با نظتر عبترت بته آن بنگتريم.      شوند كه پیامبر خدا می

داختل  « آيتة محكمته  »شتوند، در   دا و علتم بته معتاد متی    ها چون موجب علم به خ اين

 شوند. می
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 903   از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید.به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود،  Heading 1خطا برای اعمال 

هاي ديگتر كته هتدف خلقتت      پس همة علوم، اگر براي انسان به حسب احوال نشئه

هتا گشتت. مثتل     است وگرنه ناپسند است و نبايد پیرامتون آن « علم»است سودمند بود، 

ارد و اوقات اضافة علم سحر و شعبده و كیمیا و امثال آن. علمی هم كه نف  و ضرري ند

هتا را بتا يكتی از     شود و تفري  صرف است، اگر انسان بتوانتد آن  ها می انسان صرف آن

ها اشتتغال پیتدا نكنتد كته      گانه تطبیق دهد بهتر است، وگرنه خوب است به آنعلوم سه

 عمر كوتاه است و وقت اندك و موان  تحصیل بسیار.



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 شک و وسواس

 ويد:عبداهلل بن سنان گ
ا  رعین َقی. فیَ لٌ اِقیعَ  لٌ ُجیبَ  نَ : هُ تُ لْ قیُ وَ   ةِ الصَ وَ  نءِ ضُ النُ عِ  لیً تَ بْ ً  مُ جُ بَ  اهللب ِ  عی عَ  لُ رْ  َ  َ »
ی عُ يیطِ يُ  نَ ُهیوَ  هُ لَ  لٍ قْ عَ  ری  و : ب اهللعَ  ّْ ی عُ يیطِ يُ  فَ ْيی َ : وَ هُ لَی لیتُ قُ ل فیَ طا َ يال ّْ : قیا َ ل فَ ا َ طَ يال
یی لِ َمیین عَ : ِمییقیین ُ يَ هیین  فإنّییه  ءٍ یْ َشیی ریف  نْ ِمیی هِ يییأَِ يَ ِی ِا الَّییَهیی هُ لْ َسیی ّْ نتترد امتتام   1؛«ا ِ طَ يْ ال

از مردي ياد كردم كه مبتال به وسواا در وضو و نماز بتود و گفتتم:    صادق
فرمود: او چه عقلی دارد، در حتالی كته    او مرد عاقلی است. حضرت صادق

: از او كند؟ فرمتود  كند؟ گفتم: چگونه از شیطان اطاعت می از شیطان پیروي می
شود، از چیستت؟ خواهتد گفتت از كتار شتیطان       كه براي او پیدا میبپرا اين

 است.

*   *   * 

وسوسه و شک و ترلرل، از القائات شیطانی در دل متردم استت. اطمینتان و يقتین و     

خلوص هم از افاضات و القائات رحمانی است. قلب انسان میان نشئة ملتک و ملكتوت   

مثل آيینة دو رو، كه يک روي آن به عالم غیب استت و روي  و دنیا و آخرت قرار دارد. 

شتود، در   ديگرش به عالم شهادت. در يک روي آن، صُور مُلكی و دنیوي متنعكس متی  
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روي ديگر، صور اخروي و عقلی. اگر وجهة دنیوي قلب قوّت گرفت. همة همتتش بته   

القائات شیطانی  گردد و پیوسته هاي مادي غرق می شود و در لذّت تعمیر دنیا منحصر می

شود و اگر وجهتة دل بته    اش شیطانی میشود و همة اعمال قلبی و قالبی در آن وارد می

تعمیر آخرت و معارف حق و عالم غیب شد، تناسبی با ملكوت اعال و عتالم فرشتتگان   

شتود و در نفتس، حالتت استتقامت و اطمینتان پیتدا        يابد و از شک و شرك منرّه می می

گیترد.   بتی و قتالبی او از روي میتران عقتل و حكمتت صتورت متی       شود و اعمال قل می

رواياتی هم بر اين دو جنبة قلب انسان داللت دارد، از جملته حتديث پیتامبر ختدا كته      

كته قلتبش دو گتوش دارد: در يتک گتوش او فرشتته       فرمود: هیر مؤمنی نیست مگر آن

فرشتته تسيیتد   كنتد. خداونتد، متؤمن را بتا      دمد و در گوش ديگر شیطان وسوسه متی  می

 كند و اين همان سخن خداوند است كه: می
يََّ ُهْم ِعُروٍح ِمْنهُ َور2كند. می خداوند ايشان را به روحی از خويش تسيید1؛ 

 وسوسة شیطانی

ها و القائات شتیطانی استت نته انگیترة      ها و اعمال، از بازيچه كه اين وسوسهدلیل بر اين

ام شريعت و اخبار اهل بیت عصمت و طهتارت  دينی و ايمانی، مخالف بودن آن با احك

است. مثالً در وضو، آنچه از سیرة پیامبر خدا در كیفیت وضو نقل شده، شستن صتورت  

يا دست به يک بار است و يک بار شستن كتافی استت. بتار دوم محتل ختالف استت.       

امّتا  اند، ولی اخباري بر استحباب و جواز آن داللتت دارد.   بعضی آن را غیر جاير دانسته

 كند.   سه دفعه شستن قطعاً حرام و بدعت است و وضو را باطل می

در اين صورت، شتخص جاهتل وسواستی كته بتیش از ده مرتبته محتل وضتو را         

رساند و مكرّر اين كار را انجتام   شويد و در هر بار، با دقّت آب را به تمام عضو می می

هتا بتا چنتین     ه استت؟ ستال  دهد، با چه میران و مطابق با كدام حديث يا فتواي فقی می

                                                 

 .11(: 51مجادله ) .1
 ، ذيل آية فوق.322، ص9، جفی تفسیر القرآن رهانبال .2



 911   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

وضوي باطلی نماز خوانده و آن را به پاي تقدّا و طهتارت گذاشتته استت. در واقت      

دهد. چیتري كته مختالف روايتات و      كند و نفس امّاره فريبش می شیطان با او بازي می

اجماع فقهاست، از شیطان است نه از طهارت نفس و تقوا. اگر از تقواست، پتس چترا   

امور مالی نیست؟ كدام وسواسی تاكنون به جاي يتک مرتبته، چنتد    چنین وسواسی در 

نتاك پرهیتر   مرتبه خمس يا زكات داده است؟ يا چند بار به ح  رفته يا از غذاي شبهه

كرده است؟ كسی كه در مسسلة طهارت وسواسی دارد، چرا در وقت تصّرف در امتوال  

 كند؟ پرهیر نمی

استت، كته مرتكتب    « االحترام  ةتكبیر»از و بدتر و رسواتر از اين، وسوسه در نیّت نم

پندارد! نیّت از امور اختیاري  سین میشود و در عین حال خود را از مقدّ چندين حرام می

تواند بدون نیّت انجام دهتد.   است و انسان هیر عملی را چه عبادي، چه غیر عبادي نمی

اين امتر استت    با اين حال، با وسوسة شیطان گاهی از يک ساعت تا چند ساعت گرفتار

شود! اين از خطرات شیطانی و وسوسه و عمل ابلیس ملعون  و نیّت براي او حاصل نمی

 است، نه از روي طهارت و تقوا و تقدّا.

ها اقتدا نكردن به كسانی است كه به حكم نصّ و فتتوا محكتوم بته     از همین وسوسه

طن آنتان را ختدا   انتد. البتته بتا    عدالتند و ظاهرشان صال  است و مواظب اعمال شترعی 

داند و تفتیش الزم نیست، بلكه جاير نیست. با اين حال، شیطان شخص وسواستی را   می

خوانتد   كند و در گوشة مسجد از جماعت مسلمین كناره گرفته، فرادي نماز متی  مهار می

 چسبد. كنم و به دلم نمی آورد كه شبهه می و دلیل می

است، وسوسه در قرائتت استت كته بته     از موارد ديگر وسوسه كه ابتالي به آن زياد 

شتود و كلمته بته     سبب تكرار، يا غلیظ ادا كردن حروف، از قواعتد تجويتد ختارج متی    

آيد. نمازي كه معراج مؤمنین و عامل قرب متقتین و عمتود ديتن     صورت عجیبی در می

شتود و تنهتا بته تجويتد كلمتات       است، از توجه به امور معنوي و اسرار آن غفلتت متی  

آورد. آيا اين از وسوسة شتیطان   آن هم به نحوي كه سر از فساد قرائت در میپردازد،  می

است يا از فیوضات رحمان؟ آيا مصتیبت نیستت كته انستان از حضتور قلتب در نمتاز        
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و كت  كتردن    ينَ  الضَّیالّ َوالمحروم يا غافل شود و به وسوسه در نیّت يا كشیدن مدّ 

 دهان و چشم دچار گردد؟

شود كه جاهالن او را مثتل ختود در شتمار فضتايل      جا پیدا می گاهی وسوسه از اين

گويند: فالنی از بس مقدّا استت،   كنند و می دانند و از ديانت و تقواي او تعريف می می

كه وسوسه ربطی به ديانت ندارد، بلكه از جهالت استت و مختالف   وسواسی شده! با اين

دهتد و ختود را    زشت را ادامته متی  كنند، اين كار  دين. امّا چون از اين عمل تعريف می

 شود. بازيچة شیطان قرار داده، از ساحت قدا مقرّبین دور می

هتاي شتیطانی و از عمتل ابلتیس      پس اي عرير! اكنون كه معلوم شد اين از وسوسته 

است تا شما را دچار وسوسه در عقايد و ديانتت و ترديتد در مبتد  و معتاد كنتد و بته       

 قی و با هر رياضتی در صدد معالجة آن برآيید.ضاللت بكشاند، بايد به هر طري

 عالج وسوسه

بار، مثل ساير امراض قلبی با علم ناف  و بتا عمتل، بستیار    عالج اين مرض قلبی هالكت

آسان است، امّا به شرط آن كه انسان خود را متريض بدانتد تتا در صتدد عتالج برآيتد.       

ستواا، ختود را متريض    كنتد كته و   كند و مقدمات را چنان مرتب متی  شیطان كاري می

 داند. مباالت در دين میداند، بلكه ديگران را منحرف يا بی نمی

كته عملتی را كته    ر در ايتن ه به اموري است كه ياد شد و تفكت درمان علمی آن توجّ

خواهد انجام دهد و مورد رضاي خدا قرار گیرد، كیفیت آن را از كه گرفته و آموخته  می

هتاي   آموزنتد و فقهتا از قترآن و ستنت و روش     ج  متی است؟ مردم عادي از فقها و مرا

ها باطل به شتمار   اجتهادي. در كتب فقها، از عمل وسواسی نكوهش شده و بعضی از آن

دانند. انسان عاقل اگر شتیطان بتر    آمده است. آيات و روايات هم كار او را از شیطان می

بردارد و عمل ختود را  ر دست از اين عمل   نشده است، بايد با تسمّل و تفكعقلش مسلّ

 تصحی  كند تا مورد رضاي خدا باشد.

هركس در خود، شائبة وسواا يافت، فوري به مردم معمولی مراجعته كنتد و عمتل    
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خود را بر علما و فقها عرضه كند و از آنان بپرسد كه آيا مبتال به وسواا استت يتا نته.    

دانتد.   مباالت میرا بی گاهی انسان از حالت خود غافل است و خود را معتدل و ديگران

بینتد كته علمتا و     اگر كمی فكر كند، خواهد ديد كه از القائات شیطان است، چتون متی  

دانشمندان كه به علم و عمل آنان عقیده دارد و مراج  مسلمین كه مسائل حالل و حرام 

مباالتنتد و تنهتا شتخص    آموزد چنین نیستند. آيا اين همه بررگان ديتن بتی   را از آنان می

 واسی مقیّد به ديانت است؟وس

اعتنايی به وسوسة شتیطانی و خیتاالتی استت كته بته او القتاء       راه عمدة عملی، بی

شود. مثالً اگر وسوسة او در وضوست، به رغم شیطان بتا يتک مشتت آب بشتويد.      می

گويد اين عمل صحی  نیست. جواب دهد كته اگتر عمتل متن درستت       البد شیطان می

و ائمة هدي هم نبايد درست باشد، چون كیفیت وضتوي   نباشد، پس عمل پیامبر خدا

طور بوده است و اگر مقلّد است، به شتیطان جتواب دهتد كته متن بته ر ي       آنان همین

كند. وقتتی   كنم، اگر وضوي من باطل باشد، خدا مرا مؤاخذه نمی مجتهد چنین عمل می

متسيوا  چند بار به قول او اعتنتا نكتردي و ختالف ر ي شتیطان عمتل كتردي از تتو        

شود و امید است كه مرض تو درمان قطعی بشود. در روايات هتم ايتن معنتا آمتده      می

كند در مورد وسوسته در تعتداد    نقل می است. در حديثی كه ابوبصیر از امام صادق

فرمايد: آن خبیث را عادت ندهیتد كته نمتاز شتما را نتاقص       ركعات نماز، حضرت می

كنتد. نمتاز را بته ختاطر      د به همان عادت میجلوه دهد. شیطان را به هرچه عادت دهی

آيتد. ستپس    شکّ زياد نشكنید. اگر چند بار چنین كرديد، ديگر شک به ستراغتان نمتی  

 امام افرود:

خواهد اطاعت  آن خبیث می 1؛«مْ  ُ  ِ   إلیی رَحیُ یيیَ  مْ لَی یَ صِ إ ا عُ   فَ طاعَ يُ ر   ثُ يبِ خَ الْ   ُ يرِ يُ ا إّنمَ »

 آيد.  يگر سراغ هیر يک از شما نمیشود. اگر با او نافرمانی شود، د

شتود و حالتت ثبتات و     البته وقتی مدتی با او مخالفت كردي طمعش از تو بريده می
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گردد. ولی در خالل اين مخالفت بايد به درگاه خدا تضرّع كنتی و از  اطمینان نفس برمی

به كسی كه  كه پیامبر خداگونه  آن شرّ آن ملعون به او پناه ببري تا از تو دستگیري كند.

به وسوسة در نماز و كم و زيادي آن دچار بود و نرد آن حضرت مطرح كترد، آموختت   

كه هنگام ورود به نماز، با گفتنِ بسم اهلل و باهلل و با توكّل بر خدا و استعاذة به او شیطان 

   1رجیم را از خودش طرد كند.

 

                                                 

 .9همان، ح  .1



 

 

 

 

 

 

 

 فضیلت علم

 ه كه فرمود:نقل كرد از حضرت رسول خدا امام صادق

 عُ َضیتَ لَ  ةَ َکی  ِ المَ    وإ َّ ةِ نَّیی الجَ قیاً إلَیيرِ  َ  هِ عِی اهللُ  کَ لَ میاً  َسیلْ عِ  هِ يیف بُ طلُیيَ قیًا يرِ  َ  کَ لَ َسی نْ مَ »
َِ  بِ طالِییلِ  رُ فِ غْ تیَ ْسییيَ  هُ . وإنَّییهِ ضییاً عِییبِ  مِ ْلییال ِ  بِ الِییطَ ا لِ َاییتیَ حَ نِ رجْ  ی ِفیی نْ َمییوَ  اءِ مَ ی الّسییِفیی نْ َمیی مِ لْ الییِع
 رِ ی سیییا ِ لَیییعَ  رِ َمیییالقَ  لِ ْضیییفَ  َ    ِ ی ال اعِیییلَیییعَ  مِ الِ الَ ییی لُ ْضیییفَ . وَ رِ ْحیییی البَ ِفییی لحییینلُ ی احتَّییی َِ ا بْ 
میییاً  هَ بْ نیییابًا وال  ِ ينا  َُیییبف نَ يیُ  مْ لَییی اءَ يییینب. إّ  ا َ اءِ يَیییبِ ا نْ  ةُ ََیییبَ وَ  اءَ َمیییلَ ال ُ  إ َّ . وَ بِ  ْ البَییی ةَ لَیییيیْ لَ  نمِ ُجیییالن  
كسی كه راهتی بترود كته در آن     1؛«افیرٍ وَ  ظ  َحیعِ  َِ رخَ  هُ نْ مِ  َِ رخَ  نْ مَ . فَ مَ لْ نا ال ِ َُ بَّ وَ  نْ ولکِ 

بترد. و همانتا فرشتتگان     علمی را بطلبد، خداوند او را به راهی در بهشتت متی  

گسترند و همانتا هتركس    هاي خود را از روي خشنودي براي طالب علم میبال

در آسمان و در زمین است، حّتتی متاهی در دريتا بتراي طالتب علتم آمترزش        

. و برتري عالم بر عابد مثل برتري ماه بر ستارگان ديگتر در شتب بتدر    طلبد می

)ماهِ تمام( است. و همانا علما وارثان پیامبراننتد. پیتامبران دينتار و درهمتی بته      

ارث نگذاشتند، بلكه علم را به میراث گذاشتند. پس هركته از آن بگیترد، بهترة    

 بسیاري برده است.

*   *   * 

                                                 

 .2، ح 39، ص2، جكافی .1
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 اه بهشتسلوک راه علم، سلوک ر

اند يا اخروي. در علوم دنیوي مقصد رسیدن به مقاصد دنیوي است و در  علوم، يا دنیوي

علوم اخروي، هدف رسیدن به مقامات ملكوتی و مدارج اخروي است. مقصود از علمی 

 كه در اين حديث شريف است، علم آخرت است.

لم به تهذيب نفتس  علوم اخروي يا از قبیل علم به خدا و معارف است، يا از قبیل ع

است، يا از قبیل آداب و سنن بندگی. تعمیر عالم آخرت بسته به اين سه امر است، پتس  

شود: يكی جنّت ذات، يكتی جنّتت صتفات و يكتی هتم جنّتت        بهشت هم سه قسم می

ها تاب  آبادانی نفس آدمی است. اگر كستی بته تعمیتر معتارف      اعمال. آبادانی اين جنّت

رستد و اگتر بته     نپردازد، به بهشتت ذات و بهشتت ديتدار نمتی    هاي غیبی  الهی و جذبه

گاه اسما و صتفات ختدا نشتود، بته بهشتت      تهذيب نفس و درون نپردازد و دلش تجلّی

رسد و اگتر بته بنتدگی نپتردازد و اعمتال و       اسماء و صفات كه جنّت متوسّ  است نمی

 گردد. حركاتش مطابق شرع نباشد به بهشت اعمال نائل نمی

هاستت و ستالکِ راه هتر    هرچه باشند، راه رسیدن به بهشت مناسب با آنپس علوم، 

هاي بهشت است. پس پوياي راه علم، پوياي راه بهشت است.  علمی پويندة راهی از راه

برد، بتراي آن استت كته توفیتق      كه حضرت فرمود: خداوند او را به راه بهشت میو اين

 پیمودن راه علم از خداوند است.

 ان، فرش طالبان علمفرشتگهای  بال

بدان كه فرشتگان الهی انواعی دارند. يک صنف، مجذوبان ذات خدايند كه اصالً نظتري  

به عالم وجود ندارند و محو جمال و جالل پروردگارند. گروه ديگتر، مالئكتة مقترّب و    

ساكنان جبروت اعاليند و انواع بسیار دارنتد و هتر كتدام را شتسن و تتدبیر و كتاري در       

. صنف ديگر، فرشتگان ملكوت اعاليند. صنف ديگر، مالئكة عتالم بترزخ و   عوالم است

 مثالند. گروهی ديگر موكّل بر عوالم طبیعتند و هر كدام كاري و شسنی دارند.
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هتا نیستت و اغلتب     آنچه به عنوان بال و پر براي فرشتگان است، در همة اصناف آن

ی فرشتتگان عتالم مثتال و موجتودات     انتد. ولت   آنان از اين مواد و لوازم آن مجرّد و منرّه

ملكوتی برزخی، براي آنان اجرا و اعضا و بال و پر ممكن است باشتد و آنچته قترآن از    

هاي دو تا دو تا، يا سه تا سه تا و چهار تا چهار  صفوف فرشتگان يا از مالئكة داراي بال

دحیتة  » مربوط به اين صنف است. جبرئیل امین نیر گاهی به صتورت  1كند. تا مطرح می

تواند ببینتد، چتون وجهتة     شد. تمثّل مُلكی فرشتگان را هم هركس نمی متمثّل می« كلبی

جبرئیتل را   ملكوتی آنان غالب است و مردم ديگر با تسيید خدا و اشارة حضرت رسول

 ديدند.   به صورت دحیة كلبی می

و پس طالبان علم و معرفت، چون سالک راه خدا و رضاي اويند، اگر چشم بصیرت 

هتا راه   بینند كه بر بتال مالئتک قترار دارنتد و بتا تسيیتدات آن       ملكوتی آنان باز شود، می

سپرند. فرشتگان براي تواض  و براي خشنودي آن طالبان علم، پرهاي خود را فترش   می

دهند. اولین قدم به سوي ختدا و رضتاي او، قتدم نهتادن بتر دوش و بتال        ها قرار می آن

تري فرشتگان تا آخترين مراتتب تحصتیل معتارف موجتود      گس فرشتگان است و اين بال

رستد و عتوالمی را طتی     كند و كار سالک بته جتايی متی    است، منتها مراتب آن فرق می

يابند و جبرئیتل امتین هتم اعتتراف بته عجتر        جا راه نمی كند كه مالئكه مقرّب در آن می

 كند. می

 استغفار اهل آسمان و زمین برای طالب علم

داوند، مستلرم علم و معرفت به مقام خدا و صفات جمتال و جتالل   تسبی  و تقديس خ

گتوي اوينتد ولتی بشتر آن را      هاستت، تستبی    است. فرشتگان و آنچه در زمین و آسمان

اين مطلب چنان با صراحت در آيات و روايات مطرح شده است كته جتاي    2فهمد. نمی

 گونه تسويل و توجیه نیست. هیر
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روي شتتعور و ادراك استتت و انستتان از همتتة  هتتا از  پتتس موجتتودات و ثنتتاي آن 

تر است، چون اشتغالش به مُلتک و تتدبیرات آن    موجودات، نسبت به ملكوت محجوب

، ولتی  نتد ا علم و معرفت و وجهتة ملكتوتی   دارايتر است. همة موجودات  بیشتر و قوي

كنتد. پتس    ها علم پیتدا نمتی   انسان به سبب محجوبیّت از ملكوت، به حیات و شئون آن

ت نیست اگر موجودات، براي سالک راه علم و توجّه بته حتق استتغفار كننتد و از     شگف

ذات مقدا خداوند، به زبان قال و لهجة صري  ملكوتی استدعا كنند كه او را مستتغرق  

درياي آمرزش خود كند. و چون موجودات ديگر، به طفیل انسان كامل و عارف به خدا 

ند، از اين رو آمرزش طالبتان علتم را از ختدا    رس و معارف الهی به فناي ذات مقدّا می

 كنند، تا خود نیر به تب  او به كماالت اليق خود برسند. طلب می

 فضیلت عالم بر عابد

كه حقیقت علم و ايمان، نور است. حقیقت نور چیري است كه خودش ظاهر است بدان

ز ايمتان و  كند. حقیقت علم هم نور استت و در قترآن هتم ا    و غیر خود را هم ظاهر می

 َلُه نُنباً َفَما لَیُه ِمیْن نُینبٍ َوَمْن َلْم َيْجَ ْل اهللُ علم به نور تعبیر شده است 
و در تفسیر آيتة   1

و در حديث معروف هم آمده  2، نور به علم تفسیر شده است.از زبان اهل بیت« نور»

«.ِ  ْاءيَ  نْ مَ  بِ لْ ی قیَ فِ  اهللُ  هُ فُ ِِ قْ يیَ  نبٌ نُ  مُ لْ ال ِ »است كه: 
3  

اين نور، به حسب مراتب علم و ايمان مراتبتی دارد. ايتن نتور چتون از انتوار عتالم       

كنتد   آخرت است، در آن عالم به مقتضاي فعالیت نفس، به صورت نور حسّی ظهور متی 

اي اي مثل خورشید است، عتده نمايد. نور عده و همین نور است كه صراط را روشن می

كنتد. ايتن يتک     جلتوي پتايش را روشتن متی     مثل ماه، تا برسد به كسی كه نورش فق 

شناستیم   حقیقت است و ما كه در خواب حیات عاريتی هستیم، حقیقت را از مجاز نمتی 
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پنداريم. اگر چشم بگشايیم، همان طور كه نور خورشید و ماه روشن و  و آن را مجاز می

شتنی و  هاي تاريتک را رو  بخش است، نور عالِم نیر چنین است. در اين عالَم، دلروشنی

 كند. بخشد، در آن عالَم نیر به سبب آن احاطة نوري شفاعت می حیات می

بايد دانست كه عبادت بدون علم صورت نگیرد. پس عابد هم نور مخصتوص ختود   

ستازد.   دهد و زير پايش را روشن متی  را دارد، منتها نور عابد فق  خودش را روشنی می

ه به واسطة نور ماه، نورشان پنهان است از اين جهت آنان مثل ستارگان در شب بدَرند ك

رساند. پتس عابتد    دهد و به ديگران نفعی و نوري نمی و فق  براي خودشان روشنی می

اي نوربخشتی   در پیشگاه عالِم، مثل ستاره است، ولی نه در شتب تاريتک كته تتا انتدازه     

 كند، بلكه در شب بدر كه فق  ظاهرند، نه مُظهِر. می

 علما، ورثة انبیایند

ين وراثت، وراثت روحانی است و علما فرزندان ملكوتی انبیايند، چون از تربیتت انبیتا   ا

گونته كته منشتس ايتن والدت، پتدر جستمانی       شود. همان مقام قلب براي آنان حاصل می

اند و وراثتت، وراثتتِ    است، منشس آن والدت معنوي هم انبیايند. پس آنان پدران روحانی

نبیا، شسن تربیت و تعلیم  با علماست كه وارثان روحانی روحانی و باطنی است. پس از ا

گذارند، بلكه ارث آنان، علم و  دينار به ارث نمیرو انبیا درهم و و حقیقی انبیايند. از اين

 معارف است.  

اين حديث شريف، داللت واض  و صري  بر وراثت روحتانی دارد و اگتر از پیتامبر    

بر فرض صحّت، آن استت   1گذاريم، ر جاي نمیروايت شده كه ما پیامبران ارث ب خدا

 گذاريم، ارث ما علم است. كه ارث مال و منال نمی
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 عبادت و حضور قلب

 فرمود: در تورات نوشته شده است: امام صادق 

ًْ غِ  كَ بَییلْ أل قیَ ْ  رْمییَِ ا َ بَیی ِ لِ  غْ رَّ َفیی  َیَ مَ آ َ  اعنَ يَیی » َِ وَ  نیی  كَ تَییفاقیَ   َّ   رُسییر َّْ لَییعَ وَ    كَ بِییلَ إلییْ  َ  كَ ْلییال ر
 كَ تَیفاقیَ     ّم ال رُسینيا  َُیالی    ً عِ غْ شُ  كَ بَ لْ أل قیَ رمْ    َْا َ بَ  ِ لِ  غْ رَّ فَ ْ. وإ  ال َیَ فاً منف نْ خَ  كَ بَ لْ أل  قیَ مْ روَ 
؛«ِ  كبِیلَ إلیْ  َ  كَ لُ َِ ورَ 

اي فرزند آدم! براي عبادت من فارغ شو، تا قلبتت را پتر از    1

گذار نكنم و بر من است كته راه فقتر را   نیازي كنم و تو را به طلب خودت وابی

بر تو ببندم و دلت را از خوف خودم پتر كتنم. و اگتر بتراي عبتادت متن فتارغ        

كنم، سپس فقر را بر تو نبندم و تو را بته   می دلت را از پرداختن به دنیا پر  نشوي،

 خودت واگذارم. طلبِ

*   *   * 

ردن و بته كتار ديگتر    براي چیري، يعنتی همته وقتت ختود را صترف آن كت      « تفرّغ»

تفرّغ و فارغ شدن دل براي عبادت يعنی دل را از هر چیري جر عبادت ختدا    نپرداختن.

 خالی كردن.

 در مقابل فت ، يعنی بستن.« سدّ»به معناي نیازمندي است و « فاقه»
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 فراغت دل برای عبادت

ت هم شود و حضور قلب در عباد فراغت براي عبادت، با فراغتِ وقت و دل حاصل می

شود، يكی فراغت وقتت   شود. آنچه سبب حضور قلب می جر با اين فراغت حاصل نمی

 و قلب است، ديگري فهماندنِ اهمیت عبادت براي دل.

روز، وقتی را براي عبادت معتیّن  مقصود از فراغت وقت آن است كه انسان در شبانه

ود قرار ندهد و ايتن  كند و در آن وقت، تنها به عبادت بپردازد و اشتغال ديگري براي خ

تتر از كارهتاي ديگتر بدانتد.      وقتی است كه انسان عبادت را يكی از امور مهم، بلكه مهم

ها را در وقت فضیلت به جا آورد  انسان متعبّد بايد اوقات عبادتش موظّف باشد، عبادت

دهد، عبادتش هم وقتت   طور كه براي كسب و كار و مطالعه، وقت معین قرار می و همان

كته آن را تتا آختر وقتت     ی داشته باشد تا آن را با حضور قلب انجام دهد، نه آنمشخّص

خواند، سر و دست شكسته انجام دهد. چنین عبادتی  تسخیر بیندازد و هنگامی هم كه می

انگتاري در نمتاز   گیرد، چون سهل نه تنها نورانیت ندارد، بلكه مورد غضب الهی قرار می

 فرمود: هنگام وفاتش است و پیامبر خدا
 كستتی كتته نمتتازش را ستتبک شتتمارد از متتن 1؛«...هِ  َِ َصییّف عِ خَ اسییتَ  نْ نّییی َمییمِ  سَ يْ لَیی»

 نیست.

 نیر هنگام وفات فرمود: امام صادق
ک شمارد، به شفاعت ما بكس نماز را س هر 2؛« ةِ الّصیّف عَ خَ استَ  نْ ا مَ نَ تیَ اعَ فَ شَ  نا ُ يَ ال »

 نرسد.

اعت آن سرور، چه مصتیبت بتررگ و   داند كه خروج از تحت حمايت و شف خدا می

خذالن و حرماِن عظیمتی استت. بتدون شتفاعت و حمايتت آن بررگتوار، كستی روي        

بیند. اگتر بته شتفاعت رستول اكترم و ائمتة اطهتار         رحمت حق و بهشت موعود را نمی
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احتیاج و تمايل داري، اين وديعة الهی و نور چشم پیامبر را مهتم بشتمار. مبتادا كته بته      

ترك آن و از آن به انكار برسی و به شقاوت ابدي گرفتار نماز به ادن به خاطر اهمیت ند

 شوي.

تر از فراغت وقت، فراغت قلب است، بلكه فراغتت وقتت مقدّمتة ايتن فراغتت      مهم

است، يعنی انسان در وقت اشتغال به عبادت، خود را از اشتغاالت و هموم دنیايی فتارغ  

مناجات سازد. بدبختانته متا همتة افكتار      كند و دل را يكسره و خالص متوجه عبادت و

االحترام، گتويی درِ   ة كنیم و با گفتتن تكبیتر   متفرقة خود را براي وقت عبادت ذخیره می

آيتیم كته بته     ايم و وقتی بته ختود متی   دكان يا دفتر محاسبات يا كتاب مطالعه را گشوده

 آور است.  ايم. اين عبادت حقیقتاً شرمحسب عادت به سالم نماز رسیده

عريرم! مناجات با حق را مثل تكلّم با يكی از بنتدگان نتاچیر حستاب كتن. چگونته      

شوي، تا وقتی  است كه اگر با يكی از دوستان يا يک نفر از بیگانگان مشغول صحبت می

وگو با ختدا كته پروردگتار     كنی از غیر او غافلی، ولی در هنگام گفت كه با او مذاكره می

و غافل و متوجه به امور ديگتري! آيتا قتدر بنتدگان از     جهانیان و ولی نعمت توست از ا

هتا از   تتر استت؟ ايتن    تر است؟ يا تكلّم با آنان از مناجات با پروردگار باارزشخدا بیش

 گیرد و بايد سرچشمه را اصالح كرد. ضعف ايمان سرچشمه می

حاالت پیامبر خدا و اهل بیت او در عبادت و مناجات بتراي تتو حجّتت استت. آن     

كته  لرزيد، از خوف آن پريد و پشتشان می شان میران در وقت نماز رنگ از چهرهبررگوا

كه معصوم بودند. معروف است كه تیتري بته پتاي    مبادا لغرشی در امر الهی بشود، با آن

مبارك موال رفته بود و طاقت بیرون آوردن نداشت. در وقت نماز آن را بیرون آوردند و 

افتتد.   یر آن براي مردم در امور عادي بستیار اتفتاق متی   ملتفت نشد. اين محال نیست. نظ

شود. وقتی نفتس انستان    انسان در حال غلبة غضب يا محبّت، گاهی از هر چیر غافل می

شود. خود ما گاهی در جنتگ   توجّه كامل به چیري پیدا كرد، از چیرهاي ديگر غافل می

 شويم. گذرد به كلّی غافل می و جدال مباحثات، از آنچه در مجلس می

به هر حال، فراغت قلب از هر چیري غیر از خدا، از امور مهمّتی استت كته بته هتر      
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قیمت بايد آن را به دست آورد. راه آن هم ممكن و آسان است، ولی قدري مواظبتت و  

خواهد، تا مرغ خیال را از پرواز به اين شاخه و آن شاخه حفظ كند تتا رام و   مراقبت می

لبی فارغ به خدا توجّه يابد. بتدون حضتور قلتب كته روح و     آرام شود و در عبادت با ق

روايتت   ها نیست. از امام باقر و امام صتادق حقیقت عبادت است، قیمتی براي عبادت

اي است كه اقبال دل در آن داري و اگتر همتة نمتاز را    است كه بهرة تو از نماز به اندازه

نیتر   1زنند. یده و به صورت تو میغل  به جا آوري يا از آداب آن غافل باشی، آن را پیچ

در حال نماز بود، ردا از دوشش افتاد، ولی تتا پايتان نمتاز     روايت شده كه امام سجاد

فرمود: واي بر تو، آيتا   آن را درست نكرد. ابوحمرة ثمالی از حضرت سؤال كرد. امام

بتال دارد  دانی در مقابل چه كسی بودم؟ از نماز بنده جر همان مقداري كه توجته و اق  می

  2شود. قبول نمی

كه در نماز، بايد اقبال و توجّه و حضور داشت و فضتیلت نمتاز   روايات در باب اين

 به عبداهلل بن ابی يعفور فرمود: به همان است، بسیار است. امام صادق

 عِ ِضینْ ی مَ إلَی کَ ِر َصیبَ عِ  فْ رِ ّم اْ ی اً  َُ اا رعَ يإلَ  ن َ  ُ يیَ ر  ال  افُ خَ يَ   ّعٍ نَ مُ   ةَ  َ  لف صَ فَ  تَ يْ لّ إ ا  َ »
ی  َ يَی نَ يْ عَیی رنّیکَ  مْ لَیعْ ا  وَ کَ  ََ َ ی تَ نْ َسی حْ  کَ الِ مَ ِشیوَ  کَ نِیيمِ يَ ن َعی نْ َمی مُ لَ  ْ َیَ  نْ لَ . فیَ کَ جن ِ سُ 
كند  می شوي، مثل كسی كه با نماز وداع وقتی مشغول نماز می 3؛«را ُ وال ََی راکَ يَی نْ مَ 

-پس چشمت را بته ستجده  و ترا آن دارد كه ديگر به آن نرسد نماز بخوان، س

نمازت را نیكو به گاهت بدوز. اگر بدانی كه در سمت راست و چپ تو كیست، 

بینتد،   اي كه او تتو را متی   ان كه تو در پیش روي كسی ايستادهآوري. و بد جا می

 بینی. ا نمیولی تو او ر

هتاي محجتوب از معرفتت ختدا، از دوستتی ذات مقتدا او        افسوا كه ما بیچتاره 

هايی استت،   داند كه چه كرامت ها كنار برود، خدا می ايم و اگر حجاببهره بیاطالع و  بی
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كته در مناجتات   گونته   آن هاستت، چرا كه نهايت آرزوي اولیاي خدا رف  همین حجتاب 

 !هاي نور چیست كه در زبان ائمّه متداول استت؟ ختدايا   شعبانیه آمده است. اين حجاب

اب و بغض و شهوت از چیر ديگري اطتالع  روزگار را كه جر خور و خوما بندگان سیه

 نداريم، از اين خواب بیدار و از اين  مستی هشیار كن.

 مراتب حضور قلب

ها اختصاص به اولیاي حق دارد و دست ديگتران   حضور قلب مراتبی دارد. بعضی از آن

يافتنی است. حضور قلتب يتا در عبتادت    از آن كوتاه است. ولی بعضی مراتب آن دست

 معبود. در توضی  اين نكته بايد گفت:  است يا در

باب عبادات، مطلقاً باب ثناي معبود است. در هر عبادتی، معبود به صتفت و استمی   

شود، مگر نماز كه ثناي حق به همتة استما و صتفات استت. ثنتاي ختدا در        ستايش می

سرشت همه قرار دارد و فطرت انسانی در برابر كامل مطلق و جمیل مطلق خاض  است 

ون كیفیت ثناي خدا جر از راه معرفت به ذات و صفات او و كیفیت ارتباط غیب به و چ

آيتد،   شهادت و شهادت به غیب نیست و اين تنها از راه وحی و الهام الهی به دست متی 

رو عبادات، توقیفی است و كسی حق ندارد از پیش خود عبادتی بتراشد و تعظتیم  از اين

گان متتداول استت، در پیشتگاه خداونتد ارج و قیمتتی      هايی كه در پیشگاه بررو احترام

 ندارد. پس انسان كیفیت عبادت را بايد از راه وحی و رسالت بیاموزد.

 پردازيم. با اين توضی  به تشري  حضور قلب در عبادت و معبود می

حضور قلب در عبادت مراتبی دارد. عمدة آن دو مرتبته استت. يكتی حضتور قلتب      

ین اشتغال به هر عبادت، اجماالً ملتفت باشد كه ستايش معبتود  اجمالی است، يعنی در ع

كنتد و چته استمی از استما حتق را       دانتد چته ثنتايی متی     كند، هر چند خودش نمی می

اي بگويتد  خواند. به تعبیر مرحوم شاه آبادي مثل آنكه كسی در مدح شخصی قصیده می

وانتد. آن طفتل اجمتاالً    فهمد بدهد كته در محضتر او بخ   و به طفلی كه معناي آن را نمی

دانتد. متا نیتر     داند كه اين قصیده در مدح آن شخص است، گرچه كیفیت آن را نمتی  می
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 دانیم. طفل ثناخوان حقیم، هرچند اسرار عبادات را نمی

مرتبة ديگر حضور قلب، حضور قلب تفصیلی است و اين بتراي اولیتاي ختالص و    

يگتران هتم ممكتن استت. اولتین      اهل معارف است، ولی بعضی مراتب نازل آن براي د

مرحلة آن توجّه به معانی الفاظ در نماز و دعاست. مرتبة بعد، فهم اسرار عبادات به قدر 

اند و از اشتارات معصتومین    اي اين اسرار را بیان كرده امكان است. اهل معرفت تا اندازه

 اند. هم استفاده كرده

 ها سه مرتبه است: عمدة آنامّا حضور قلب در معبود نیر داراي مراتبی است كه 

یات افعالی، ديگري حضتور قلتب در تجلّیتات استمائی و     يكی حضور قلب در تجلّ

صفاتی، و سوم حضور قلب در تجلّیات ذاتی و هر كدام هم چهار مرتبة علمی، ايمتانی،  

شهودي و فنايی دارد. حضور قلب در تجلّیات افعالی آن است كه عابد سالک بداند كته  

ود و مشاهد غیب و شهود، پرتتو تجلّتی ذات خداستت و همتة هستتی      همة مراتب وج

پرتوي از جلوة مشیّت اوست. با فهم اين نكته، خود و عبادت و اراده و قلب و حركات 

بیند و اين حقیقت را با علم و برهتان، يتا بتا     ظاهر و باطن را در پیشگاه خدا حاضر می

وك، تتا ابتد در همتین صتعق و فنتا      يابد. بعضتی از اهتل ستل   ايمان و شهود يا فنا درمی

آيند و انس حاصل كرده، به  تر داشته باشند، به خود میمانند و بعضی كه قابلیت بیش می

 گیرند. كنند و مورد تجلّیات اسمائی قرار می مملكت خود رجوع می

ها براي صاحبان هر يک از اين مقامات،  بايد دانست كه عبادات و كیفیات معنوي آن

اي از مناجات حق دارند كه براي ديگري نیستت و   هر كدام حظّ و بهره مختلف است و

گونته   داده، براي احدي از موجتودات نبتود. آن   دست می آن حالی كه براي رسول اكرم

 كه در حديث مشهور است:
كته   مرا با خداوند حالتی است 1؛«لٌ َسیرْ بّی مُ ال نَ وَ  ّربٌ قَ مُ  کٌ لَ مَ  هُ  ُ سَ يَ ال  ا ٌ حَ  اهللِ  عَ ی مَ لِ »

هیر فرشتة مقرّب و هیر پیامبر فرستتاده شتده، ظرفیتت آن را نتدارد. متا كته از       
 را انكار نكنیم و تسلیم باشیم. ها  آن مقامات اولیا محرومیم،
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 فهم اسرار عبادات، راه حضور قلب

حضور قلب در عبادات با تفهیم اهمیت و اسرار عبادات به قلب است. هر يک از اعمال 

صورتی باطنی و ملكوتی در قلب عابتد دارد و آبتادي عتوالم بترزخ و     نیک و عبادي ما 

بهشت جسمانی به همان است. ذكرها و اعمال، مادة تعمیر و بناي بهشت است. آيات و 

يكتی   ،1َوَوَجُ وا َمیا َعِملُینا َحاِضیراً كند. آية  روايات بسیاري داللت بر تجسّم اعمال می

فرموده است: كسی كه نمازهاي واجب را  ادقهاست. در حديثی هم امام صاز آن آيه

هتا را در حتالی كته ستفید و      در اوّل وقت و با رعايت حدودش به جا آورد، فرشتته آن 

گويتد: خداونتد تتو را     برد، در حالی كه آن نماز متی  پاكیره است به سوي آسمان باال می

. و كسی كه آن را نگاه دارد، آن گونه كه مرا نگاه داشتی، فرشته كريمی مرا وديعه گرفت

جهت بعد از وقت و بدون رعايت حدودش به پا دارد، فرشته آن را در حالی كه سیاه بی

زنتد: مترا ضتاي  كتردي، ختدا       برد و آن نماز بر سر او فرياد متی  و تاريک است باال می

گونته كته مترا     گونه كه مرا ضاي  كردي و خدا تو را مراعتات نكنتد، آن   ضايعت كند، آن

   2دي.مراعات نكر

است كه چون خداوند، مؤمن را از قبرش خارج  در حديث ديگري از امام صادق

رود و هرجتا كته آن متؤمن     شتود كته پیشتاپیش او متی     كند، همراه او مثالی ختارج متی  

گويتد نتترا و غمگتین مبتاش و او را از      هاي قیامت را ببیند، آن مثال به او می وحشت

ايستتد.   كه در محضتر خداونتد متی   دهد، تا آن سوي خداوند به سرور و كرامت مژده می

 دهد به بهشتش ببرند. كند و فرمان می پروردگار از او حساب آسانی می

گويد: خدا رحمتت كند، همراه من بودي و پیوسته مرا بشتارت   مؤمن به آن مثال می

دادي، تو كیستی؟ گويد: من همان خوشحالی هستم كه در دنیتا بتر بترادر مؤمنتت وارد     

  3مرا آفريده تا تو را بشارت دهم.كردي. 
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كنتد. اعمتال و    اين احاديث به روشنی بر تمثّل و تجسّم اعمال در قیامت داللت متی 

شتوند و صاحبانشتان را مسترور     اعتقادات صحی  به صورت نورانی و نیكتو ظتاهر متی   

يابنتد و مايتة انتدوه     كنند. اعمال بد و اعتقادات باطل هم به صورت زشت تجسّم می می

ٍِ َيْصُ ُب شوند. آية  حبانشان میصا ُِ رْشَتاَاً لِيُییَرْوا ريَیْنَمِئ نیر گتواه ايتن    ،1... ْعَمیاَلُامْ الّنا

كنتد.   مطلب است. پس هر عملی كه مقبول درگاه خدا شود، صورت نیكتويی پیتدا متی   

ها بته آن   حیات عالم آخرت و لذات آن عالم بسته به اعمالی است كه صورت كمالی آن

-شود. كمال و حسن اعمال به نیّتات و اقبتال قلتب و حفتظ حتدود آن      قل میجهان منت

 يابد. شود و چهرة زشتی می ها باشد از درجة اعتبار ساق  می هاست. اگر عملی فاقد اين

پس بر هر انسان مؤمن به آخرت و عالم غیب و اخبار اولیا و انبیا الزم است بتا هتر   

كه ظاهر اعمال مطابق با شترع و ر ي  آن زحمت، اعمال خويش را اصالح كند و پس از

ها بپردازد و الاقل واجبات را بتا حضتور قلتب     فقها گرديد، به اصالح باطن و سیرت آن

ها را با نوافل جبران كند، چرا كه در روايات آمده است: نوافتل   به جا آورد و نقايص آن

دهتد كته    شان متی اين قبیل روايات ن 2هاي فريضه است. ها و خرابی براي تكمیل كاستی

ماها خالی از سهو و نسیان و اختتالل حتواا در عبتادت نیستتیم و خداونتد بتا لطتف        

 خويش نوافل را قرار داده تا آن نقايص را جبران كنیم.

پس اي عرير! قدري از حال غفلت بیدار شو و در خود و صفحة اعمالتت بنگتر. تتا    

مالتت را برپتا كتن و تتا     فرصت داري در همین دنیا از خودت حساب بكش و میران اع

 ها را جبران كن. قدري به صتحیفة اعمتال اهتل بیتت پیتامبر      فرصت هست نقايص آن

كردنتد و ببتین    گونه عبادت می كه معصوم از گناه و خطا بودند، آنبنگر، كه چگونه با آن

به حضور پدر بررگتوارش امتام زيتن     قدر تاريک و باريک است. امام باقركه راه، چه

رسید و مشاهده كرد كه از عبادت و تهجّد و گريه، رنگش پريتده و چشتمانش   العابدين 

هايش از فرط ايستتادن بته نمتاز ورم كترده استت.      بسته و قدماش پینهسوخته و پیشانی
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داري كنم و گريستم. او كته  فرمايد: چون پدرم را در اين حالت ديدم نتوانستم خويشتن

هتايی  كرد و فرمود: پسرم، بعضی از آن صتحیفه  در انديشه بود، پس از مدتی به من نگاه

در آن است به متن بتده. بته او دادم. كمتی از آن را      را كه عبادت علی بن ابی طالب

خواند، سپس با ناراحتی و اندوه آن را رها كرد و فرمود: كیست كه قوّت عبتادت علتی   

   1را داشته باشد؟ بن ابی طالب

ده، بلكته راه خطرنتاك و باريتک استت و     هتا عبتث نبتو    بايد دانست كه آن عبتادت 

كردنتد. ايتن    هاي آخرت چنان دشوار استت كته اهتل معتارف اظهتار نتاتوانی متی        عقبه

 انگاري ما از ضعف ايمان و سستی عقیده و از نادانی ماست. سست

كه دانی. تو پیش از آن بارالها! تو از درون بندگانت آگاهی و تقصیر و ضعف ما را می

ايتم و مستتحق   ، غرق نعمت و رحمتمان كتردي. متا ناسپاستی كترده    ما درخواست كنیم

اي نداريم جر رحمت واسعه تو. تتو بتا مشتتی ختاك، چته      عذابیم و به درگاه تو وسیله

 كنی جر رحمت و تفضّل؟ می

 غنای دل و درون

نیازي از اوصاف كمالیة نفس و هر موجود است. ثروتمندي موجب غناي نفس غنا و بی

تتر و   توان گفت آنان كه غناي نفسانی ندارند، بته متال و منتال حتريص     نیست، بلكه می

ترند. و چون در غیر پیشگاه ختدا كته غنتّی بالتذات استت، غنتاي حقیقتی پیتدا         محتاج

شود و همة موجودات فقیرند، پس هرچه وجهتة دل بته ستوي غیتر حتق باشتد و        نمی

ترنتد،  )آنتان كته غنتی    توجهش به تعمیر دنیا باشد، افتقار و احتیاجش روزافترون شتود.  

ترند(، هم نیاز روحی، هم احتیاج خارجی. چون در ادارة امور خويش به ديگتران  محتاج

شوند، ولتی بته مقتدار افترايش      نیاز قلمداد مینیاز دارند و ثروتمندان گرچه در ظاهر بی

در انتد   اند به صورت اغنیا و نیازمنتدانی  شود و آنان فقرايی تر میثروت، احتیاجشان بیش

 نیازان.لباا بی
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نیاز مطلق داشتت  پا زد و توجه به آن بیبرعكس، اگر كسی به دلبستگی به دنیا پشت

و فهمید كه هیر يک از موجودات از خود چیري ندارند و با گوش دل اين نداي غیبتی  

ُِ رنْییُتمُ را شنید كه:  آن وقتت از دو   ،1اْلَحِميی ُ   ُهیَن اْلَغنِی   اْلُفَقیَراُء ِإلَی  اهلِل َواهللُ  يَا ريی َاا النَّیا

چته مُلتک ستلیمان در نظترش بته      كند، چنان شود و غناي نفس پیدا می نیاز می جهان بی

گونه كه جبرئیل  پشیري نیايد و اگر كلید خرائن جهان را به او تقديم كنند اعتنا نكند. آن

يتا   2بر حضرت رسول آورد و آن حضرت قبتول نكترد و فقتر را فختر ختود دانستت،      

دار  به ابن عباا فرمود كه اين دنیاي شما در نظر من از اين كفش وصله منینؤمیرالما

فرمود: من دوست ندارم و ابتا دارم كته دنیتا را از ختالق      و امام سجاد 3تر است پست

 4دنیا بخواهم، تا چه رسد كه از مخلوقی مثل خودم بخواهم.

منال آن و مجالست با اهتل دنیتا،    دانند كه توجه به خرائن دنیا و مال و آري! آنان می

كنتد و از توجته بته نقطته      آورد و قلب را فقیتر متی   چه ظلمت و تیرگی در دل پديد می

سازد. ولی وقتی خانه دل را به صاحب آن تسلیم كتردي و   مركري كامل مطلق غافل می

خانه در آن تجلّتی و آن را غترق   اين خانه را به غیر و به غاصب نسپردي، خود صاحب

كند. در اين تجلی است كه خوف از همه موجودات از او برطرف  ياي عرت و غنا میدر

شود و حشمت و عظمت حق سراسر قلب را فترا   شود و خوف خدا جايگرين آن می می

 يابد كه در وجود، هیر مؤثري جر او نیست. گیرد و به حقیقت درمی می

فتارغ كتن تتا دلتت را     كه در اين حديث فرموده است قلبت را براي عبادت متن  اين

نیتازي كتنم، اشتاره بته همتین معتانی استت. غفلتت سرچشتمة همتة           لبرير از غنا و بی

ها و ريشة همة امراض قلبی است. اگر تیرگی غفلت دل را فرا گیرد نور هدايت  شقاوت

ماند و دل يكسره متوجه دنیا و آبتادانی   يابد و از توفیقات الهی محروم میدر آن راه نمی
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شود و در همة حركات و سكنات از پیشگاه  گردد و نفس سركش می ت میشكم و شهو

گتذارد، نته    كه در حديث است خداوند كار بنده را بته او وامتی  شود. و اين خدا دور می

ز به او تفويض كند كه اين امري ممتن  و باطل است، چتون هتیر موجتودي ا    اًكه كلّاين

قصود آن است كه چتون در وجتود او   شود، بلكه م حیطة تصرّف و قدرت او خارج نمی

گتردد، ختودبینی وخودختواهی و خودپرستتی در او اثتر       فرما میطبیعت و انانیّت حكم

اش بته  كته توجّته قلبتی   گذارد و اين معناي واگذاشتن كار بنده به خود اوست. امّا آن می

گیترد و تصترّفاتش و وجتودش     سوي حق و ملكوت اعالست، قلب او را نور فترا متی  

 شود.    نی میحقّا

 





 

 

 

 

 

 

 

 لقاء اهلل

 گفتم: راوي گويد: به امام صادق
ل  ُ اءَ َقیلِ  اهللُ  ضَ غَی  رعیْ اهللِ  اءَ َقیلِ  ضَ غَ رعیْ  نْ مَ ل وَ  ُ اءَ قَ لِ  اهللُ  بَّ   رحَ اهللِ  اءَ قَ لِ  بَّ رحَ  نْ   مَ اهللُ  كَ حَ لَ ر ْ »
  َ ْنیعِ  كَ . إّنمیا  لِیبُ هَ ِْ ََی ثُ ْيیحَ  كَ  لِی سَ يْ : لَ قا َ . فَ لَ نْ المَ   ُ رَ  ْ نَ   إنّا لَ اهللِ نَ : فیَ لتُ . قُ مْ  َ ا : نیَ قَ 
ْ  ییالَ   واهلل ََ ْ اهللِ لَییعَ  مَ  َّ َقییتیَ ن ر  يیَ ِمیی يییهِ إلَ  بَّ رَحیی ءٌ یَشیی سَ يْ لَییّب  فیَ ِحییا يُ َمیی یرَ : إ ا بَ ةِ نَیی ايیَ المُ 
 [إليیه] ضَ غَیرعیْ  ءٌ یَشی سَ يْ لَی  فیَ  ُ رَ ْ یا يَ َمی ری. وإ ا بَ [ٍِ ئِیحينَ ]اهلل  قیاءَ لِ  ب  ِحین يُ ُهی  وَ  ُ قاءَ حّب لِ يُ 
اصلحک اهلل، كسی كه ديدار خدا را دوست داشتته   1؛« ُ قاءَ لِ  ضُ غِ بْ يیُ  اهللُ   وَ اهللِ  قاءِ ن لِ مِ 

آيتا كستی كته از ديتدار ختدا       را دوستت دارد؟ و  باشد، خداونتد هتم ديتدار او   

هم از ديدار او خشم آيد؟ فرمتود: آري. گفتتم: بته ختدا      را خشمناك باشد، خدا

وقت  اريم. فرمود: چنان نیست كه گمان كردي. اين درقسم ما مرگ را كراهت د

از تتر   وببت ديدار مرگ است، وقتی آنچه را دوست دارد ببیند، چیري نترد او مح 

هم  را دوست دارد، او ورود بر خداي تعالی نیست و خدا هم آن هنگام ديدار او

یتري  ه كراهت دارد، نرد او چوقتی چیري را ببیند ك ديدار خدا را دوست دارد. و

 خدا نیست، خداوند هم از ديدار او خشم دارد. ديدار تر از  مبغوض

*   *   * 
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دعاي خیر است و در دعا الزم نیستت كته طترف فاقتد مضتمون آن      « اصلحک اهلل»

 به صالح و سداد، خارج از میران متعارف نیست.    باشد. پس دعاي به حضرت صادق

 اء اهلل خواهد آمد.  به معناي رؤيت و ديدار است. معناي لق« لقاء»

ضدّ حبّ و دوست داشتن است. حبّ و بغض از صتفات متقابتل نفستانی    «  بغض»

است و معناي آن واض  است. مفهوم حبّ و بغض دربارة خدا و نستبت بته او خواهتد    

 آمد.

چون راوي موت را مالزم بتا لقتاء اهلل تصتوّر كترده، از ايتن جهتت       « كراهتِ موت»

لقاء اهلل تصوّر كرده و آن سؤال را نمتوده استت. حضترت     كراهت از موت را كراهت از

هم جواب داد كه مطلق كراهت میران نیست، بلكه میران، وقتت متردن و مشتاهدة آثتار     

 عوالم ديگر است.  

مقصود وقت احتضار و مرگ است، چون آثار آن جهتان را بته عیتان    « عند المعاينه»

و بعضی از آثار و اعمال و احتوال   شود كند و چشم غیبی ملكوتی گشاده می مشاهده می

 بیند.   خويش را می

 لقاء اهلل وکیفیّت آن

گنجد. طالبتان تفصتیل بته    بسیار است و در اين مختصر نمی« لقاء اهلل»آيات و اخبار در 

مرحوم حاج میرزا جواد ملكتی تبريتري رجتوع كننتد كته روايتات ايتن         لقاء اهللرسالة 

 كنیم.  مختصري به آن می موضوع را گرد آورده است. ولی اشارة

كه ذات مقدّا ختدا را منترّه از ديتدار بداننتد، راه     بعضی از علما و مفسران براي آن

انتد   اند و مشاهدات عینی و تجلّیات ذاتی و اسمائی را انكار كرده لقاء اهلل را به كلّی بسته

عقتاب حمتل    و همة آيات و روايات لقاء اهلل را به ديدار در قیامت، يا ديتدار پتاداش و  

ها چندان بعید نیست، ولی نستبت بته بعضتی     اند. اين گرچه نسبت به بعضی از آن كرده

انتد، بستیار   هتا استشتهاد كترده    دعاها و روايات معتبر و مشهور كه علماي بررگ بته آن 

نامناسب است. مقصود آنان هم كه راهی براي لقاءاهلل و مشاهدة جمال و جالل حق بتاز  



 971   اهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید.به متنی که می خواهید در اینجا ظ Heading 1خطا برای اعمال 

به كنه ذات الهی نیست كته ايتن نشتدنی استت. متدّعیان ايتن مقتام        اند، رسیدن گذاشته

گويند: وقتی دل از همة عوالم اعراض كرد و به تقواي تامّ رسید و توجه كامل بته حتق   

داشت و مستغرق در عشق و حبّ الهی شد، يتک صتفاي قلبتی بتراي آن ستالک پیتدا       

رود و در استما و   متی  هاي غلیظ میان بنده و اسما و صفات خدا كنار شود كه حجاب می

احاطتة    شتود و در ايتن مشتاهده،    متی نائل  شود و به تجلّیات ذاتی غیبی صفات فانی می

كته در مناجتات شتعبانیه آمتده     گونته   آن كند، قیومی خدا و فناي ذاتی خود را شهود می

هاي نتور و   است و از خداوند، روشن شدن چشم دل و نظر به خدا و كنار رفتن حجاب

 شود.  دن عظمت درخواست میرسیدن به مع

هتاي   توان به حور و قصور حمتل كترد؟ آيتا نالته     آيا آن سوز و گدازهاي اولیا را می

توان به فراق از بهشتت و   فراق آنان را كه عبادتشان براي حق است، نه شوق بهشت، می

ها و لذايذ آن حمل كرد؟ آيا تجلّیات جمال حق در شب معراج بر پیامبر ختاتم  خوردنی

ن محفلی كه حتی جبرئیل امین هم محرم آن اسرار نبود، ارائه بهشت و قصرها بتوده  و آ

جتر    است؟ افسوا كه ما گرفتاران حجاب ظلمانی طبیعت و اسیران زنجیرهتاي آمتال،  

دلی بخواهد پترده از  فهمیم و اگر صاحبها چیري نمیخوردنی و نوشیدنی و امثال اين

 كنیم.  خطا میها بردارد، حمل بر غل  و  اين حجاب

اي عرير! اولیا را به خودت قیاا مكن و قلب انبیا و اهل معارف را مثتل قلتوب متا    

گاه محبوب گردد. البته بتا  گذارد جلوههاي ما را غبار دنیاگرايی پوشانده و نمیمدان. دل

اين خودبینی و خودپرستی، بايد هم چیري از تجلّیات جمال و جتالل الهتی نفهمتیم و    

را بته ديتدن آثتار او     1« ُ ربَ  مْ عّیاً لَیبَ   ْ بُیرعْ  مْ لَی»ا و اهل معرفت را تكذيب كنیم، يا كلمات اولی

كه ما مرد اين میدان نیستیم و چون جر حتظّ  حمل كنیم، و اين نیست مگر به خاطر اين

هتا   شويم. ما بیچتاره  فهمیم، همة معارف را منكر میحیوانی و جسمانی چیر ديگري نمی

اي از كمال یات محرومیم، از ايمان به اين معانی هم كه خودش درجهكه از مشاهدة تجلّ
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اي سوختهنفسانی است دوريم. اگر يكی از حقايق را از زبان عارف شوريده يا سالک دل

دهیم و از هیر غیبتت و   بشنويم، فوراً او را مورد لعن و طعن و تكفیر و تفسیق قرار می

 كنیم.   تهمتی نسبت به او فروگذار نمی

راه خداجويی آن است كه انسان در ابتداي امر، وقتش را صرف مذاكره حتق كنتد و   

علم به خدا و اسما و صفات او را از راه معمولی در خدمت بررگتان آن علتم بیتاموزد،    

هاي علمی و عملی، معارف را وارد قلب كند كه البته نتیجه خواهد داد.  سپس با رياضت

شتود و خداونتد از او دستتگیري     اسباب هدايت او متی اين اشتغال قلبی و توجّه باطنی 

 رود.  ها براي او باال می كند و پرده از حجاب می

 کشف احوال غیب در وقت مردن

شود كه در وقت معاينه، برخی از مقامات و احوال انسان  از اين حديث شريف معلوم می

ر سرمستتی  شود. انسان تا وقتتی بته ايتن عتالم مشتغول استت و د       بر خودش آشكار می

طبیعت و تخدير شهوت و غضب است، از صور اعمال و اخالق خود محجتوب استت.   

وقتی فشارهاي مرگ بر او وارد شود و اندكی از اين نشئه بیرون آيد، اگتر اهتل ايمتان و    

شود و موكّالن الهی او را به آن عالم ستوق   يقین باشد، وجهة قلبش به آن عالم متوجه می

اي از حتال و مقتام   شود و تتا انتدازه   عالم برزخ بر او منكشف می اي ازدهند و نمونه می

شتود. بته مقتضتاي روايتات      اي از عالم غیب بر او گشوده میگردد و روزنه خود آگاه می

و متمستكین   ، هنگام جان دادن مؤمن و اهل واليت حضرت امیرالمؤمنینمعصومین

متان ديگتر و جبرئیتل و    و اما ، رستول ختدا و علتی   به ذيل عنايت اهل بیت عصمت

شوند و به سفارش حضرت رستول، ملتک المتوت متسمور      میكائیل بر بالین او حاضر می

شود كه با او به رفق و مدارا رفتار كند و به او بشارت همنشتینی بتا پیتامبر و ائمّته را      می

بدهد و به آرامی جان او را بگیرد. پس از دفن نیر دري از درهتاي بهشتت از قبترش بته     

بیت فرا رسد، ملک المتوت بتا   شود. امّا وقتی مرگ كافر و دشمن اهل و گشوده میروي ا

دهتد و بتا ستختی جتانش را      كند و او را مژده به جهنم و آتش می او به سختی رفتار می



 973   به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

 كه در حديث نبوي است:و اين 1شود. گیرد و دري از قبر او به دوزخ گشوده می می
َِ بِ  نْ مِ  ةٌ ضَ وْ بَ إّما  رُ بیْ القَ » هتاي  بتاغی از بتاغ    قبتر،  2؛«يیرا ِ النِ  رِ َفیحُ  نْ ِمی ةٌ رَ ْفی  رو حُ ةِ نّ الجَ  يا

 .دوزخ استهاي  اي از حفرهبهشت يا حفره

اي از نشتئة قیامتت اوستت.    اشاره به همین حقیقت است. عالم برزخ هركس نمونته 

 الموت بشارت بهبیند و از ملک انسان در وقت جان دادن، آثار و صور اعمال خود را می

شود تا نفحات لطیتف   شنود. پس در معاينة برزخ، قلب مستعد می بهشت يا دوزخ را می

كند و آتش شوق جمتال   رو، قلب حبّ لقاء اهلل پیدا میرحمانی در آن تجلّی يابد. از اين

گردد و اگر اهل ايمان و عمل صال  بوده، به اندازة ايمتان   محبوب در قلبش افروخته می

بینتد و بتا    ها را دم مترگ متی  شود و آن امات حق تعالی عنايت میو اعمالش به او از كر

هاي دنیايی طاقتت   هاي مُلكی و ذائقهرود. لذّتی كه چشم سرور و بهجت از اين عالم می

ديدن آن را ندارد. و اگر از اهل شقاوت و كفر و نفاق و اعمال بد باشد، آثتار غضتب و   

گردد كه هیر چیتر نترد    بر او مستولی میشود و چنان وحشت  او نمودار می قهر الهی بر

تر از تجلّیات قهريه خدا نیست. اين براي كسانی است كه در اين دنیا كتافر و   او مبغوض

منافق و دشمن خدا و اولیاي او بودند. براي اهتل معصتیت هتم بته انتدازة گناهانشتان       

بتراي آنتان   شود و در اين حال، هیر چیتر   اي از جهنم خودشان برايشان ظاهر مینمونه

كننتد، بتا    تر از انتقال از اين عالم نیست. پس با فشار و سختی آنان را منتقل متی مبغوض

 هاي بررگی كه بر دل دارند.   حسرت

حیات دنیوي پرده و حجابی بر روي معايب ماست. اين پرده كه برداشتته شتود،   

عتذاب و  بینتد.   اي از آنچه در خود و براي خود تهیّته كترده استت متی    انسان نمونه

عقاب انسان در آن عوالم، چیري جر همان نیست كه در اين عالم تهیّه كترده استت   

و اگر در اين دنیا اعمال صال  و اخالق نیكو و عقايد صتحی  داشتته استت، در آن    

 شود.   رو میهاي خداوند روبه عالم با كرامت
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هی ستازد و  پس از امور مهم آن است كه انسان مواظبت كند و حالت قلبی خود را ال

هتا  بتا تضترّع و زاري از     چندان هم به خود و اعمال خويش اعتماد نكند و در خلتوت 

بش را بتا نتور محبتت و معرفتت     لت خدا بخواهد تا محبّت خود را در دلش بیفكنتد و ق 

غتاز،  آي در ایر او را از دلش بیرون كند. چنین خواستته غروشنی بخشد و محبت دنیا و 

محبّت به دنیا، درخواست زوال آن مشكل است، ولتی پتس از    ابتنها لقلقة زبان است و 

ماندن به دل كه محبت خدا چته نتتاي  ختوبی دارد و حتبّ     هف وواظبت ممدتی تفكر و 

 دنیا چه آثار سوئی دارد، امید است اين خواسته تحقّق پیدا كند.

 معنای حبّ و بغض خدا

بته آن   آن و روايتات آمتده،   كه نسبت حبّ و بغض و امثال آن به خداوند كه در قتر بدان

انفعال نفسانی است و خداوند از آن منرّه  ها، معناي متفاهم عرفی نیست، چون الزمة اين

توان گفت: بسیاري از اوصاف و احوال پس از تنترّل از عتوالم    است. لیكن به اجمال می

امثتال  آينتد.   به صورتی غیر از صور غیبی درمی  غیبی و تجردي به نشئة ملكی و طبیعی،

اين اوصاف و احوال در عالم مُلک، همراه با تجرّد و انفعال است، ولی در عوالم غیبی و 

تجرّدي منرّه از نقايص است. تجلّیات رحمانیة خدا وقتی در اين عالم ظهور پیدا كند بته  

صورت حبّ و رحمت و تلطّف است. در حديث استت كته رحمتت ختدا صتد جترء       

هاي اين عالم به آن يتک جترء    نازل شده و همة رحمتيک جرء آن در اين عالم   است،

مثل رحمت بین والدين و فرزند و امثال آن. تجلّیات قهريّة خدا نیتر   1تحقق يافته است،

 كند.   چنین است و به صورت بغض و غضب ظهور پیدا می

اريت و تجلّی جمال و جالل اوستت و  پس باطن حبّ و بغض خدا، رحمانیت و قهّ

ها راه ندارد. پس بغض حق تعالی نسبت بته عبتد، ظهتور     انفعال در آن كثرت و تجرّد و

 ت و انتقام  است و حبّ او به رحمت و كرامت است.  اريبه قهّ
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 به امیرمؤمنان وصایای رسول اکرم

 :فرمود می گويد: شنیدم امام صادق بن عمار یةمعاو

ایا ظْ فَ احْ   فَ  ٍ صیاخِ عِ  کَ سِ فْ فی نیَ  کَ يو   اُ لی  ا عَ يَ قا :  ر ْ  لی   َ لِ  ّْ بالنَ  ةِ يَّ  ی وَ فِ  ا َ  َ »
  ةُ يیان اً. والثّ رعَی ةٌ عَیِْ  ِ   کَ يیف نْ ّن ِمیجَ رُ ْخیيَ . وال  قُ الصفیفَ  . رّمیا ااُلولیی  هُ نْ ّم رعِ ّم قا : اللاُ َُ ی. نّ عَ 
   ةُ َ یاعِ والرّ . را ُ ََی کَ نَّی أَ َ ی   ُ رُ ْ ی ِ  زّ اهلل عَ  نَ مِ  فُ نْ الخَ   هُ ثَ الِ  اً. والثّ رعَ  ةٍ انَ يلی خِ عَ  ِرئْ تَ جْ . وال ََ عُ بَ النَ 
یخَ  نْ ِمی کاءِ البُ  ةُ رَ ثیْ  َ  یبیْ يیُ ی.  یالَ ََ  اهللِ  ةِ يَ ْْ   ةُ َسیامِ الخَ . وَ نّیةِ ی الجَ ِفی تٍ ْيیعیَ  فُ رْلی ةٍ َ یمْ  َ  لف ُکیعِ  کَ ی لَین 
: ْتقَ  َ َ یوَ  ْمنْ وَ ی ْ َی َ یِفی ْتنّ سُ عِ  ُِ خْ   ا سةُ ا ِ والسّ . کَ نِ ي ِ  و َ  ُ  کَ مَ و َ  کَ مالَ  کَ لُ ِْ عَ 
یییِفییی امٍ يّیییر ةُ  ََیییثَ فیَ  امُ يا الّصیییمَّیییر؛ و ةً  َ یییَب  ن َ ُسیییمْ الخَ فَ  ةُ  ا الصَّیییمَّیییر ّْ  هِ لِیییوّ ری ِفییی سُ يِمییی: الخَ ارِ ی ال

 مْ لَیوَ  تُ فْ رَ ْسیرقی   ن َ قُ ی َیَ حتّ  کَ  ُ اْ جُ فَ  ةُ قَ  َ ا الصّ مَّ ر؛ و  ِ رِ فی آخِ  سُ يموالخَ  هِ طِ سَ فی وَ   اءُ بعَ وا 
  ةِ َصیعِ  کَ ْيیلَ عَ ؛ وَ لِ ياللّ   ةِ صَ عِ  کَ يْ لَ عَ   وَ لِ ياللّ   ةِ صَ عِ  کَ يْ لَ عَ وَ   لِ ياللّ   ةِ صَ عِ  کَ يْ لَ عَ وَ . فْ رِ سْ ََ 

 لف ی ُ ییلَییعَ  رآ ِ الُقیی ةِ  وَ تَ عِیی کَ ْيییلَ عَ ؛ وَ وا ِ الییزَّ   ةِ َصییعِ  کَ ْيییلَ عَ   وَ وا ِ الییزَّ   ةِ َصییعِ  کَ ْيییلَ عَ وَ   وا ِ الییزَّ 
یَ  کَ  َِ ی َ ییِفیی کَ يْ  َ يَیی عِ ْفییرَ عِ  کَ ْيییلَ عَ ؛ وَ حییا ٍ  ییعِ  کَ ْيییلَ عَ ؛ وَ مییااِ بِ يلقْ َو ؛ نءٍ ُضییوُ  لف ُ یی   َ ْنییعِ  ناکِ السف
 نّ نمَ لُیَیَ     فَیلْ  َ فْ م َیَ فإ  لَ  اا.بْ نِ تَ اجْ فَ   قِ خْ ی ا ساوِ   ومَ اابْ کِ ََ ابْ فَ   قِ ا خْ  نِ اسِ حَ مَ عِ  کَ يلَ عَ وَ 
 :از جمله اين بود كه فرمتود  به علی پیامبر خداهاي  در وصیت 1؛«کَ َسیفْ نیَ  الإ
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را از متن بته    ها ، آنكنم می هايی توصیهخودت به خصلتيا علی! تو را در جان 

 سپس فرمود: خدايا او را ياري كن.خاطر داشته باش. 
 اما نخست راستگويی است. هرگر از دهانت دروغ خارج نشود.

 ، هرگر جر ت بر خیانت مكن.پرهیرگاري است ،دوم
 بینی. می كه گويا او راگونه  آن ،ترا از خداست ،سوم

اشتكی هترار خانته در    ة بسیار از ترا خدا. براي تو بته هتر قطتر    ةگري ،چهارم
 شود. می بهشت بنا

 مال و خونت را در راه دينت فدا كنی. ،پنجم
، در نماز و روزه و صدقه روش مرا پیروي كنی. امتا نمتاز پنجتاه ركعتت     ،ششم
شنبه آخر. امتا صتدقه   ، چهارشنبه وس  و پن لشنبه او  ، پن ماه ، سه روز درروزه

، در حتالی كته استراف    كته گتويی استراف كتردم    جتا   آن توان خود تتا  ةه اندازب
 اي. نكرده

نماز ظهر ، ، نماز ظهر بخوان، نماز شب بخوان، نماز شب بخواننماز شب بخوان
هتاي   ، در نمتازت دستت  ن تالوت كتن آ. در هر حال قربخوان، نماز ظهر بخوان

، اختالق نیكتو داشتته    ن، هنگام هر وضو مستواك بتر  خود را بلند كن و برگردان
 ، جر خودت را مالمت مكن.، پس اگر چنین نكردياز اخالق بد بپرهیر ،باش

*   *   * 

، مجتاز  به معناي خلق و خوي است و كاربرد آن در مطلق افعال و اخالق« خصلت»

 است.

داري از ، يعنی خويشتتن به معناي تقوا يا شدت تقوا و كمال پرهیرگاري است« ورع»

 د شرع و عقل.تعدي از حدو

در ايتن   يعنی جتديت و پافشتاري.  « جَهد»به معناي طاقت و مشقت است و « جُهد»

 معانی مناسب است. ةهمحديث 

تسكید بر انجام كتاري  . ، به فالن كار بچسب، يعنی مالزم باشاسم فعل است« علیک»

 است.
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 مقدمه

 یرالمؤمنینبه جناب ام هاي پیامبر اكرم شود كه وصیت از جهات مختلف معلوم می

وصتیت   كه به متوال امیرالمتؤمنین  ، هم به جهت آندر نظرشان بسیار مهم بوده است

انگاري در حتدود شترعی و    تر از آن بود كه احتمال سهل منره كه آن سرورا آنب، دكردن

اوامر الهی نسبت به او برود. اين متعارف است كه كسی امري را كته در نظترش مهتم    

دهد. هم بته ختاطر    داند آن را انجام می حتی به كسی كه می ،، به آن سفارش كنداست

كه طرف وصیت حضرت امیر بوده و آن جناب ممكن نبود كه از وصتیت حضترت   آن

هتا را حفتظ    كه به آن حضرت سفارش كرده كه اين وصیترسول تخطّی كند. ديگر آن

، از جمتالت  كته در هتر يتک   ، ديگر ايتن ، نیر دعا كرده كه خداوند او را ياري كندكند

شود كه همه حكايت از اهمیت اين وصايا  ها ديده می تسكیدات لفظی و تكرار و غیر آن

، بلكه هدف نف  رساندن بته  در هیر كدام هم براي خود آن بررگوار نفعی نیستدارد. 

، ولتی چتون تكتالیف عمتومی     استت  گرچه طرف وصیت جناب امیتر طرف است. 

 ن حضرت زمین نماند.هاي آ ، بايد بكوشیم وصیتمشترك است

 مفاسد دروغ

از مقتدم داشتتن آن   گويی و پرهیتر از دروغ استت.   ، راستيكی از وصاياي آن حضرت

 تر از وصاياي ديگر است. شود كه در نظر شريف او مهم معلوم می

رود.  ، زشت است و از گناهتان كبیتره بته شتمار متی     رذيلة دروغ از نظر عقل و نقل

. شود كه زشتی و فسادش كمتتر از آن نیستت   مترتب میگاهی هم مفاسد ديگري بر آن 

بینتد كته تتا آختر عمتر       ، اعتبار انسان نرد مردم چنان لطمه میگاهی با كشف يک دروغ

مفاسد دينی و كیفر اخروي آن نیر بسیار استت. بته برختی از احاديتث     شود.  جبران نمی

 كنیم. اين باب اكتفا می

 فرمود: امام باقر 
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یییی لَ َ ییییجَ  إّ  اهللَ » ّْ یییی ا ِ َفییییا قیْ  لییییکَ َِ  حَ يفییییاَِ مَ  لَ َ ییییجَ وَ  االً َفییییّر رقیْ لل ّْ  نَ ِمیییی ر  َشیییی بُ ِْ ِکییییالْ   وَ رابَ ال
ی ّْ را شتراب قترار   ها  هايی براي شر قرار داده و كلید آن قفلخداوند قفل 1؛«رابِ ال

 داده و دروغ بدتر از شراب است.

، جتر از  غانگتاري در درو مانتد؟ ستهل   ، آيا راهی براي عذر باقی متی اكنون تفكر كن

هتاي غیبتی اعمتال و     ضعف ايمان به اخبار اهل بیت عصمت است؟ متا چتون صتورت   

گونه روايات مبالغه است و ايتن از  كنیم اين ، خیال میدانیم رابطة ملک و ملكوت را نمی

 ضعف ايمان و جهل ماست.

 فرمود: امام باقر
 دروغگويی خرابی ايمان است. 2؛«ما ِ ياإل رابُ خَ  نَ هُ  بُ ِْ الکِ »

شكند. دروغ از اعمتال فاستدي    لرزاند و پشت انسان را می اين اخبار دل انسان را می

فهمیم كه ايمتان سترماية    وقتی می، قب  آن از بین رفته است. است كه از بس شاي  است

 ، آن را از دست داده باشیم و نفهمیم.حیات آخرت است كه به سبب دروغ

ين است كه دروغ به عنوان شوخی و مراح از اموري كه بايد انسان به آن توجه كند ا

بته   دهند. امتام ستجاد   هم در اخبار مورد نكوهش است و علما به حرمت آن فتوا می

، هتاي ختود بپرهیريتد    از دروغ كوچک و بررگ در تمام سخن»فرمود:  فرزندان خود می

، زيرا اگر انسان در امر كوچک دروغ گفت، بر امر بررگ هم چه جدي باشد چه شوخی

فرمود: بنتدة ختدا راستتی را پیشتة ختود       دانید پیغمبر خدا كند. آيا نمی ر ت پیدا میج

كته  كنتد تتا آن   سرايی را پیشه می، يا دروغنويسد كه خداوند او را صديق میكند تا آن می

   3.«نويسد اب میخدا او را كذّ

 نیر فرمود: امیر مؤمنان

                                                 

 .3، ح 334ص  ،1، جكافی. 1
 .9ح  . همان،2

 .1ح ، 331ص  . همان،3
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 اي طعم ايمان راهیر بنده 1؛«ّ  ُ ِجیوَ  هُ لَیزْ هَ  بَ ِْ ِکیالْ  کَ رُ تیْ يیَ حّتی  ما ِ ياإل مَ  ْ  َ   ٌ بْ عَ   ُ جِ يَ ال »
 كه دروغ را در شوخی و جدي ترك كند.چشد مگر آن نمی

واي بر كستی كته    به ابوذر غفاري نیر آمده است: اي اباذر! در وصاياي رسول اكرم

  2، واي بر او.، واي بر اوكند تا مردم به آن بخندند كالمی را به دروغ نقل می

خواهتد   هاي پیامبر و امامان، خیلی جر ت و شقاوت متی  با اين همه اخبار و نكوهش

، چنانچه دروغ از مفاستد مهتم شتمرده شتده    انسان اقدام به اين خطاي بررگ نمايد. كه 

محاسن بسیار مهم است و در اخبار اهل بیت از آن ستايش شتده استت.   گويی از راست

، تتا از  هتاي ختويش   ، به غیر زبتان باشید به خیركنندة مردم فرمود: دعوت امام صادق

   3گويی و پرهیرگاري ببینند.شما جديت در امر خیر و عبادت و راست

 حقیقت و مراتب ورع

داري كامل نفس و يكی از منازل سالكین است. خواجه عبداهلل انصاري آن را نگاه« وَرَع»

ورع مراتتب بستیار    4ست.گیري بر نفس براي تكريم حق دانسته ابیم از لغرش يا سخت

، اجتناب از مشتبهات براي ترا از ورع خواصاما  ،، پرهیر از كبائر استدارد. ورع عام

ن نشتوند و  آ ت است تتا دچتار وزر  حا، پرهیر از مباورع اهل زهدوقوع در حرام است. 

، تترك  ، ترك نظر به دنیا براي رسیدن به مقامات است و ورع مجذوبینورع اهل سلوك

 راي رسیدن به شهود جمال الهی است.مقامات ب

هاي الهی پاية همتة كمتاالت    آنچه در اين مقام مفید است اين است ك ورع از حرام

معنوي و مقامات اخروي است و براي هیر كس مقامی حاصل نشود مگتر بتا پرهیتر از    

گیرد كته امیتدي بته     چنان زنگار و تیرگی می ،قلبی كه ورع نداشته باشد هاي خدا. حرام

                                                 

 .22، ح392همان، ص  .1
 .9، ح 577ص  ، 1، ج وسائل الشیعه .2

 .22، ح 225، ص 1، جكافی. 3

 .19، ص منازل السائرين 4.
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بستیار استت. چنتد     جاتش نباشد. فضیلت ورع به حسب اخبار اهتل بیتت عصتمت   ن

 آوريم: حديث به عنوان نمونه می

 فرمود: امام صادق
تو را بته   1؛«هِ يیفِ  عَ بَ ال وَ  اا ٌ اجتِ  عُ فَ نیْ يیَ ال  هُ نّ ر مْ لَ واعْ  .ا ِ اَ تِ واالجْ  عِ بَ والنَ   ی اهللِ قنَ تَ ک عِ يُاو »

كتنم و بتدان كته جتديت در      متی  ت توصیهتقواي الهی و ورع و جديت در عباد
 عبادت اگر ورع نداشته باشد فايده ندارد.

، انقیاد نفس است نكتة بررگ عبادتاعتبار ساق  است.  ة، از درجعبادت بدون ورع

شتود.   نمتی  ل، پرهیرگتاري حاصت  و بدون ورع شديدطبیعت.  لک وملكوت بر مُ ةو غلب

صتورت   ،عبتادات . آن نقتش كمتال بیفتتد   ها پاك شود تتا در   صفحة دل بايد از آلودگی

روح فايده است و قالبی بی ، بیهاي گناه كمالی نفس است و بدون صفاي نفس از تیرگی

 است.

 روايت ديگري است كه امام صادق دعوت به زهد و پارسايی كرده و فرمودند:
 توان رسید. مین ، جر با ورعبه آنچه نرد خداست 2؛«عِ بَ النَ إال عِ  اهللِ   َ نْ ما عِ  نا ُ يُ ال »

و ايتن   ، از كراماتی كه خدا به بندگان وعتده داده محتروم استت   كسی كه ورع ندارد

 نیر فرمود: هاست. امام باقرترين شقاوتبررگ
 رسند. نمی جر با عمل و ورع به واليت ما 3؛«عِ بَ النَ وَ  لِ مَ ال َ عِ  ا إالنَ تیَ يیَ الوِ  نا ُ ال َُ »

لهتی استت و هركته از حترام پرهیتر كنتد       ، پرهیر از محرمتات ا میران در كمال ورع

مبادا شیطان تو را مسيوا كنتد. اجتنتاب از محرمتات ختدا كتار      ترين مردم است.  باورع

، تواند همة محرمات را ترك كند بسیار مشكلی نیست. انسان با رياضت نفس و اقدام می

ت البته اگر بخواهد اهل سعادت و نجات باشد و تحت واليت اهل بیت و مشمول كرامت 

 بايد قدري پافشاري و تحمل و صبر براي ترك معصیت داشته باشد. ،خدا باشد
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 مفاسد خیانت و حقیقت امانت

كه ورع با آن ،، تسكید فرمود بر عدم جر ت بر خیانتپس از وصیت به ورع خدا رسول

تتري از مفهتوم عرفتی آن    هاست. پس بايد براي خیانتت معنتاي عتام    دربارة مطلق حرام

ا ورع منطبق باشد و بايد مطلق معاصی و ارتكاب آنچه را مان  سیر به ستوي  دانست تا ب

اعضتا و   ة، بلكته همت  هتاي خداستت  امانتت  خداست خیانت شمرد؛ چون تكالیف الهی

ها بر خالف رضاي حق و متوجه نمتودن   جوارح و قوا امكانات حق هستند و صرف آن

 هاست.دل به غیر حق از خیانت

، ، ذكر اختصاصتی آن پتس از ورع  مان معناي متعارف باشداگر هم مراد از خیانت ه

، پرهیر از خیانت در امانت استت.  ، گويا تمام حقیقت ورعرساند شدت اهمیت آن را می

در نظتر شتارع بستیار مهتم      موضوع ردّ امانت و پرهیر از خیانتت  در اخبار معصومین

، انت معرفتی شتود  انسان خارج است و كسی كه میان مردم به خی ةاست و خائن از زمر

 زندگی او در اين عالم هم بسیار دشوار خواهد بود.

انسان در دنیا بر اساا معاونت و همكاري با ديگران زندگی راحتی دارد و زنتدگی  

ة بشتري ختارج شتود و بته     كته از جامعت  نآ، مگر انفرادي براي هیر كس میسور نیست

متاد متردم بته يكتديگر     حیوانات وحشی ملحق گردد. چرخ زندگی اجتماعی هم بر اعت

پاية اين اعتماد هم بر ، زندگی به راحتی ممكن نیست. چرخد. اگر اعتماد از بین رود می

، مورد اطمینان نیست و از عضويت جامعه بیرون امانت و ترك خیانت است. پس خائن

در اين زمینه چند حديث پذيرند.  فاضله به عضويت نمی ةرود و او را در محفل مدين می

 آوريم: بیت عصمت می از اهل

 فرمود: امام صادق
 شَ حَ نْ اسیتیَ  هُ َ یرََ یَ  نْ لَ   فیَ  ُ ا َ تَ عْ إ ءٌ یشَ  کَ  لِ   ّ إف ؛ ِ ن ِ جُ سُ وَ  لِ جُ الرّ  نعِ  ُ ُب  ن ِ وا إلی  ُ رُ ظُ نْ ال َیَ »
بتته طتتول ركتتوع و ستتجود  1؛«هِ تِییانَ مَ ر  اءِ روَ  هِ ثِییي حَ  قِ  ْ لییی ِ ییإوا رُ انظُیی نِ لِکییوَ  ؛کَ ِلِ لِیی
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اين چیري است كه به آن عتادت كترده و اگتر تترك     ، زيرا شخص نگاه نكنید
 گفتاري و اداي امانت او نگاه كنید.، بلكه به راستافتد د به وحشت میكن

به آن موقعیت و پايته نترد پیتامبر     فرمايد: اگر علی در روايتی هم آن حضرت می

 .1داري بودگفتاري و امانت، به سبب راسترسید خدا

داري گويی و امانتت ، ببین مقام راستشريف تفكر كنهان اي عرير! در اين حديث 

هتم از   امتام صتادق  را به آن مقام بلند رستانید.   تا كجاست كه علی بن ابی طالب

 فرمايد. ها توصیه می كند و به آن میان همة افعال و اوصاف او به اين دو امر اشاره می

كه فرمود: صتلة رحتم و   شنیده  كند كه ابوذر از رسول خدا  نقل می نیر امام باقر

، از داري باشتد رحتم و امانتت   ة، دو طرف صراط در قیامتند و كسی كه اهل صتل امانت

رود. اما كسی كه خائن در امانتت استت يتا قطت  رحتم       گذرد و به بهشت می صراط می

رساند و صراط او را در آتتش   ، هیر عملی به او نف  نمی، با وجود اين دو صفتكند می

 2گرداند. برمی

 فرمود: میرالمؤمنینا
، هرچنتد بته قاتتل فرزنتد     امانت را بدهیتد  3؛«اءِ يیبا نْ   ِ لَیوَ  لِ اَِیإلیی قَ  نْ لَ وَ  ةَ انَ وا ا مَ ر   »

 پیامبران.

و  زنندة بته علتی  نیر در وصیتش آمده است: بدان كه اگر ضربت از امام صادق

، از او قبول كنم قاتل او مرا امین بشمارد و با من مشورت كند و نصیحت بخواهد و من

كند كه از امام زين العابدين شنیدم  ابوحمرة ثمالی نیر نقل می 4.كنم امانت را به او ادا می

را به حق بته   دار باشید. سوگند به خدايی كه محمدفرمود: امانت كه به پیروان خود می

انتت  ، بته ام كه با آن او را كشتهمان شمشیري را  ، اگر قاتل علیپیامبري برانگیخت
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 .1گردانم ، آن را به او برمیبه من بسپارد

از خیانت نهی شده و چنین آمده است: هر كس در دنیتا   در حديثی از رسول خدا 

، بتر غیتر آيتین متن مترده      در امانتی خیانت كند و آن را به صاحبش برنگرداند و بمیترد 

ري را بتا  كند كه از او خشمگین است و كسی كه چیت  است و خدا را در حالی ديدار می

روشتن استت كته نتیجتة      2، او نیتر مثتل آن ختائن استت.    علم به خیانت بودنش بخترد 

غضبناكی خدا بر بنده چه خواهد بود. شفیعان نیر چنین كسی را كه مغضتوب خداستت   

، از متن  كنند. در حديث ديگري است: كستی كته بته متؤمنی خیانتت كنتد       شفاعت نمی

هاي ديگر استت. پتس انستان     الی و خیانتخیانت به مؤمن نیر اعم از خیانت م 3.نیست

كارهايی را بتر انستان ستاده جلتوه      ،، چه بسا نفسدر اين عالم بايد خیلی مواظبت كند

كه موجب شقاوت ابدي است. خیانت بته ختدا بتدتر از خیانتت بته بنتدگان       ، با آندهد

 خداست.

 های الهی بعضی از امانت

به متا مرحمتت فرمتوده و نعمتت و      خداي متعال همة قوا و اعضاي ظاهري و باطنی را

رحمت خويش را در مملكت ظاهر و باطن ما تحت قتدرت متا قترار داده و بته رستم      

هتاي صتوري و    ها پاك و پاكیره از آلودگی امانت به ما سپرده است، در حالی كه همة آن

 پسآاليش بوده است. ، بیاند. آنچه را هم از عالم غیب براي ما نازل فرموده معنوي بوده

هتاي دنیتوي بته او رد     ها را بدون آاليش به آلودگی آن امانت، اگر ما هنگام مالقات با او

 .كار و بیرون از آيین حضرت رسولايم، وگرنه خیانتكنیم، امین بوده

در حديث است كه قلب مؤمن عرش خداست. و در حديث قدسی است كه: زمتین  
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پتس دل   1گیترم.  متؤمنم جتاي متی    و آسمانم گنجايش مرا ندارند، ولی من در دل بنتدة 

مؤمن، منرلگاه آن ذات مقدا است. توجه به غیر حق تعتالی خیانتت بته اوستت و در     

مشرب عارفان، محبت غیر او و خاصان او خیانت است. واليت اهل بیت و دوستتی بتا   

خاندان رسالت و شناخت مقام آنتان امانتت حتق استت. همچنتان كته غصتب واليتت         

مانت است، ترك تبعیت از او نیر از مراتب خیانت است. در خیانت به ا حضرت امیر

اال مجرد دعوي تشی  بتدون   احاديث است كه: شیعه كسی است كه تبعیت كامل كند، و

بسیاري از خیاالت از قبیل اشتهاي كتاذب استت، بته مجترد      2تبعیت، تشی  نخواهد بود.

شتويم و   ، مغترور متی  كه در دل خود دوستی حضرت امیر و فرزندان پاكش را ديديمآن

مانتد! چته بستا در اثتر فشتارهاي       كنیم با ترك تبعیت، اين دوستی محفوظ می گمان می

را  طالتب  سكرات كه براي غیرمؤمنان خالص است، انسان از وحشت، علتی بتن ابتی   

 فراموش كند.

كنیم واقعه مرگ و سكرات آن شبیه اوضاع اين عالم است. عريرم! تو بتا   ما گمان می

هتا و فشتارها و    كنی، پس با آن سختی رئی، همة معلوماتت را فراموش میيک مرض ج

شود؟ اگر انسان دوستی كرد و به لوازم دوستی عمتل كترد و بته يتاد      ها چه می وحشت

برد. ولی اگر ادعتا كترد نته عمتل، بلكته       محبوب بود و از او پیروي كرد، از آن بهره می

هاي اين دنیا انسان از  الم، به سبب جلوهمخالفت كرد، ممكن است قبل از رفتن از اين ع

دوستی آن سرور منصرف شود، يا با او دشمن گردد! چه بسا كسانی كه متدعی دوستتی   

جا و اعمال ناهنجار، دشمن شدند و با خدا و رستول و  هاي بی اند، پس از معاشرتبوده

خ كته در  اهل بیت عداوت كردند. پناه به خدا از عذاب و فشار قبر و سختی عتالم بترز  

شود، اگتر بته    اين عالم هیر چیر به آن شباهت ندارد. آن دري كه از جهنم به قبر باز می

 شوند. اين عالم باز شود، همه موجودات هالك می
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 خوف از خدا

خوف از خدا يكی از منازل مهم و از كماالت معنتوي و سرچشتمه همتة اصتالحات و     

مؤمن به خدا و سالک الی اهلل بايد بته   هاي روحانی است. انسان مبد  درمان همة بیماري

اين منرل خیلی اهمیت دهد و به هرچه كه آن را در دل بیفرايتد توجته كنتد، مثتل يتاد      

كردن از عذاب و عقاب و شدايد مرگ و بترزخ و قیامتت و هتراا صتراط و میتران و      

هاي جهنم و توجه به عظمت و جالل خدا و تذكر سلطه الهتی و ستوء    حساب و عذاب

 .و...  عاقبت

 كنیم: در اين اوراق به چند حديث در فضیلت خوف از خدا اكتفا می

 به اسحاق بن عمار فرمود: امام صادق
َْ يَیی فإنّییهُ  را ُ ال ََیی تَ ْنییَُ   إ ْ وَ  ؛را ُ ََیی أنّییكَ اهلل ََ  فِ   َخییاقُ يیا إسییحَ » َْ ال يَیی رنّییهُ  یر ََیی تَ ْنییَُ   وإ ْ  .را  را
َْ يَ  رنّهُ  مُ لَ  ْ َیَ  تَ نْ وإ  َُ  ؛لَ رْ فَ ََ    ْ قَ فیَ   رينَ النیاظِ   ِ نَ رْهی نْ ِمی هُ تَیلْ  َ جَ   ْ َقیفیَ  ةِ يَ ِصی ْ المَ عِ  هُ لَی لَ زْ رَ ّم عَییَُ  را
؛«ِ  كيْ لَ عَ 

بینی و اگر تتو او را   گونه كه گويا او را می اي اسحاق! از خدا بترا آن 1
اي و بیند. و اگر گمان كنی كه او تو را نمی بیند، كافر شتده  بینی، او تو را مینمی

تترين  بینتد و بتاز او را نافرمتانی كنتی، او را از پستت      تو را متی  اگر بدانی كه او
 اي.نظركنندگان به خودت قرار داده

بدان كه اگر كسی كیفیت تجلی خدا را در هستی، چه بتا مشتاهده حضتوري يتا بتا      

مكاشفه قلبی يا با ايمان حقیقی بفهمد، خواهد دانست كه حق تعالی در همه جا حضور 

 فرمود: م صادقگونه كه اما دارد. آن
كته ختدا را بتا    هیر چیر را نديدم، مگر آن 2؛«يهِ رو فِ  هُ  َ مَ  اهللَ  ريتُ بَ يئاً إال وَ شَ  تُ ريْ ا بَ مَ »

 آن يا در آن ديدم.

اي كه هست، حفظ حضور حق كند و از مخالفت با در اين رتبه، سالک در هر مرتبه

رشتتت آن ذات مقتتدا ختتودداري نمايتتد؛ چتترا كتته حفتتظ حضتتور و محضتتر، در س  
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كنند كه  هاست. هر يک از اهل ايمان و سلوك و عرفان، به نحوي حفظ حضور می انسان

خاص خود آنان است، چنانچه مؤمنان و متقین، حفظ حضور را به ترك نواهی و انجتام  

اوامر دانند و مجذوبان، به ترك توجه به غیر خدا، و اولیاي كامل به سلب غیريت و نفی 

از مقامات اهل معرفت و اصحاب دل، مشاهده حضتور حتق و   انانیت. به هر حال، يكی 

حفظ حضرت است. خوف نیر به حسب اختالف مراتب اهل ايمان و سلوك و عرفتان،  

مراتبی دارد كه از جمله آن مراتب، خوف از عظمت ختدا و تجلّیتات قهتري و جاللتی     

د: اهتل  توان اين را از مراتب خوف نشمرد، چنانچه خواجه عبتداهلل گويت   خداست و می

 1قلوب و اسرار واليت را خوفی نیست، مگر هیبتِ اجالل و حشمتِ عظمت و جالل.

 فضیلت گریه

كنتد كته    نقل متی  از رسول اكرم گريه از خوف خدا فضیلت بسیار دارد. امام صادق

كسی كه چشمانش از ترا خدا گريان شود، به هر قطره از اشک او در بهشت، »فرمود: 

گوهر به او عنايت شود كه هتیر چشتمی نديتده و هتیر گوشتی      قصري مريّن به درّ و 

 نیر از قول پیتامبر ختدا   امام باقر 2«.نشنیده باشد و به قلب كسی خطور نكرده باشد

كه براي آن معادلی است، مگر خداوند كه كند كه فرمود: هیر چیر نیست مگر آن نقل می

كند و قطره اشتک  با آن برابري نمیكه چیري « اهلل ال اله اال»چیر معادل او نیست و هیر 

اي جتاري شتود، آن را هرگتر    سنگ آن نیست و اگر بر چهرهاز ترا خدا كه چیري هم

اش تا بهشت، و در حديث است: انسان از كثرت گناه، فاصله 3گیرد.غبار و ذلتی فرا نمی

شود. پس  هرگاه از خوف ختدا گريته كنتد و پشتیمان      بیش از فاصله زمین تا عرش می

 4شود، مثل مژگان به چشم. باشد، میان او و بهشت نرديک می
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ها را عجیب ديد و بعیتد دانستت.    گونه احاديث بسیار است و نبايد اين پاداشاز اين

كننتد،   ها خدشته وارد متی   بعضی از كسانی كه ايمانشان ضعیف است، به امثال اين ثواب

شود كته صتورت   مد، دلیل نمیغافل از آنكه اگر چیري در اين عالم در نظر ما كوچک آ

 غیبی و ملكوتی آن نیر حقیر و ناچیر باشد. 

چه بسا موجود كوچكی ملكوت و باطن آن در كمال بررگی و عظمتت باشتد، مثتل    

كه يكی از موجودات كوچک ايتن عتالم بتود،     هیكل و صورت جسمانی رسول خاتم

و زمین بود. ما كه ها  ولی روح مقدسش محی  به ملک و ملكوت و واسطه ايجاد آسمان

هتا را نتداريم و بايتد چشتم و      به عالم ملكوت و باطن اشیا علم نداريم، حق اين حكتم 

كته  هاي علماي عالم آخرت، يعنی انبیا و اولیا باشد: نكته ديگر ايتن  گوشمان به فرمايش

انتهاي الهی است. تفضالت الهی هم نامحدود بناي آن عالم بر تفضل و بس  رحمت بی

آنچه را به بندگانش عنايت فرموده، بدون درخواست آنان و استتحقاق بتوده    است. همه

ها و چند برابر آن را هم بته بنتدگان ختود عطتا      است. پس چه مانعی دارد كه اين ثواب

 فرمايد؟!  

گذارد و ها در روايات آن قدر آمده كه مجال انكار باقی نمی گونه ثواباي عرير! اين

هتا از ضتعف    جهتت آن گونه احاديث است و انكار بیز اينهمه كتب معتبر حديثی پر ا

بايد تسلیم باشتد و هتیر    ايمان و كمال جهل است. انسان در مقابل فرموده انبیا و اولیا

چیر براي كمال انسان بهتر از تسلیم پیش اولیاي حق نیستت، خصوصتاً در امتوري كته     

ها  لت، راهی براي فهم آنها راهی ندارد و جر از طريق وحی و رسا عقل براي كشف آن

نیست. انسان اگر در امور غیبی و اختروي و تعبتدي شترعی بخواهتد عقتل كوچتک و       

انجامتد. بتر    هاي خود را دخالت دهد، كارش به انكار ضروريات و مستلّمات متی   گمان

بردار نیست، امثتال  فرض هم كسی در سند روايات خدشه كند، در قرآن كريم كه خدشه

و انفتاق در راه  1آمده و خداوند، شب قدر را بهتر از هترار متاه دانستته   ها  گونه ثواباين

                                                 

 .3(: 47. قدر )1



 چهل حدیث امام خمینیبرکرانة شرح    919

رويانتد و در هتر خوشته صتد دانته       خدا را مانند دانه گندمی دانسته كه هفت خوشه می

 1گندم است.

اي عرير! همه عمر ما اگر در عبادت و بندگی بگتذرد و بتا ايمتان صتحی  و عمتل      

ر اين اعمال متا چته مقتدار پتاداش دارد؟ بتا      صال  و توبة درست از اين دنیا برويم، مگ

رود؛  كه طبق كتاب و سنت و اجماع همه ملل، چنتین كستی بته بهشتت موعتود متی       آن

بهشتی كه ابدي است و نعمت و راحت و رحمت آن همیشگی است. آيا در ايتن جتاي   

وان كه اگر بنا بر جراي عمل باشد، اين اندازه كه عقل از تصور آن نتات انكار است؟ با اين

ها  چرخد. پس آن پاداش شود مطلب بر پايه ديگري می است نخواهد بود. پس معلوم می

 بعید نخواهد بود و راهی براي انكار نخواهد ماند.

 عدد نوافل

هاستت، بته   از پنجاه ركعتت نمتاز، نمازهتاي واجتب و نوافتل آن      مقصود رسول اكرم

شتود و يتک ركعتت     متی استثناي دو ركعت بعد از عشتا كته در حتال نشستته خوانتده      

شتود.   شود كه با آن، نمازهاي واجب و مستحب، پنجاه و يتک ركعتت متی    محسوب می

كه پیامبر خدا اين يک ركعت را ذكر نفرمود، شايد براي آن باشد كه سنت مؤكد اين اين

آيتد كته    پنجاه ركعت است و در روايات هم عدد پنجاه آمده استت و از روايتات برمتی   

در هتر صتورت، نوافتل     2همین پنجاه ركعت جتاري بتوده استت.   بر  سیره رسول خدا

ها شده و اگر گاهی بر تترك   روزانه فضیلت بسیار دارد و در روايات، تسكید بسیار بر آن

هاستت  ها و برحذر داشتن از ترك آن آن وعده عذاب داده شده، براي تسكید در انجام آن

كند، چون به حسب روايتات، قترار   ها را ترك ن االمكان آنو سراوار است كه انسان حتی

هاست و اگر در روايات آمتده كته شتیعیان متا     ها براي اتمام فرايض و قبولی آن دادن آن

 ها.ها هستند، نه عقیده به آن اهل پنجاه و يک ركعت نمازند، يعنی اهل عمل به آن
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 استحباب سه روز روزه در ماه

ستت، بتیش از چهتل حتديث در     كه سه روز روزه در هر متاه ا  سنت دوم رسول اكرم

فضیلت آن وارد شده است. سیره پیامبر خدا و ائمه هدي دربتاره ايتن سته روز عبتارت     

شنبه آخر از دهتة آختر.   چهارشنبه اوّل دهه دوم و پن و   شنبه اوّل از هر ماه؛بوده از: پن 

و آيتة شتريفة   1در حديث است كه روزه گرفتن اين سه روز، معادل با روزة دهتر استت  

 َُر ر َمْن َجاء ْْ هر كس كار نیكی انجام دهد، پاداش ده برابتر   2؛ْمثَاِلَااعِاْلَحَسَنِة فَیَلُه َع

اند. البته در بعضی روايات، ترتیبی جر اين آمتده استت، كته     دارد، را علت آن ذكر كرده

 شود. تعارضی در كار نیست، بلكه به مراتب فضیلت حمل می

 فضیلت صدقه

، صدقه و جهد نمودن در آن است. صدقه يكی از مستحبات رماما سنت سوم رسول اك

رسد. روايات صدقه، حتی بر خارج از مذهب  است و كمتر عمل مستحبی به پايه آن می

 كنیم: و بر حیوانات صحرايی و دريايی بسیار است. به چند حديث اكتفا می

 فرمود: امام صادق
یی یلَییعَ  لَ َقییرَیْ  ءٌ یَشیی سَ يْ لَیی» ّْ َْ ََ  بف الییرَّ   ِ يَیی یِفیی عُ َقییَیَ  نَ ُهیی  وَ نِ ؤمِ الُمیی یلَییعَ  ةِ قَ  َ الّصیی نَ ِمیی طا ِ يْ ال  بییاب
تتر از صتدقه بتر متؤمن      هیر چیر بر شیطان گران 3؛« ِ بْ ال َ   ِ يَ  یفِ  عَ قَ َیَ  ر ْ  لَ بْ قیَ  ی الوََ 

كه در دست بنده قرار گیرد، در دستت پروردگتار متعتال    نیست و آن، پیش از آن
 گیرد. قرار می

كه بر آن حضرت است كه: خداوند هیر چیري نیافريد مگر آندر حديث ديگري از 

دار آن كند، مگر صدقه كه خداوند خودش نگته  داري میآن نگاهبانی است كه آن را نگه

گرفتت   گذاشت، سپس از او می داد، آن را در دست سائل می است. پدرم وقتی صدقه می
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نتد حتديث ديگتر بته همتین      چ 1گردانتد.  بوسید، دوباره به دست سائل برمی و آن را می

 رساند. مضمون است كه شسن و عظمت رتبه صدقه را می

تدبّر در اين حديث و امثال آن براي اهتل معرفتت و اصتحاب دل، اشتاره بته نكتته       

كه انسان بداند صدقه در دست چه كستی  مهمی دارد كه توجه به آن الزم است، يعنی آن

بته حتق   اوّل  از انسان نسبت به فقیتر باشتد،  گیرد، كه اگر همراه با منت و اذيتی  قرار می

شود، سپس به سائل. و اگر فروتنی كند و از روي خضتوع، صتدقه را بته     تعالی واق  می

سائل تقديم كند، براي خدا خضوع كرده است، چنانچه عالم آل محمد و عاشتق جمتال   

ید بوست  بويید و می صدقه را پس از وقوع در دست سائل می حق، حضرت باقر العلوم

داند كه براي آن حضرت كته عاشتق    كرد. خدا می و رايحه محبوب را از آن استشمام می

بازي با محبتوب، آن   شد و اين عشق مجذوب بود، چه راحت و آرامش خاطري پیدا می

 كرد! آتش شوق درونی او را خاموش می

كته: ختداي متعتال    در روايات، تعبیرات فراوانی درباره صدقه استت، از جملته ايتن   

كنیتد،   كه شما فرزند خود را تربیت متی گونه  آن دهد، كند و رشد می دقه را تربیت میص

دهتد كته در روز قیامتت بته      اگر نصف خرما صدقه دهید، ختدا آن را چنتان رشتد متی    

كنتد، روزي را   هاي بد را دفت  متی   تر از آن است، صدقه مرگصورت كوه اُحد يا بررگ

كند،  ند عوض آن را از ده تا صد هرار برابر عطا میافرايد، خداو كند، عمر را می نازل می

شود، هركس در صب  صدقه دهتد از بالهتاي آستمانی در آن روز     سبب افرايش مال می

تر است و... احاديتث   شود، از هفتاد ح  محبوب ها می ايمن گردد، سبب مداواي مريض

 2ديگر.

 يک نكته دانستنی اين است كه در آيه شريفه وارد است:
 ََْیَناُلنا اْلِبرَّ َحتَّ  َُیْنِفُقنا ِممَّا َُِحب ین َ  َلنهرگر به خوبی نخواهیتد رستید، مگتر    3؛ 
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 كه از آنچه دوست داريد انفاق كنید.آن

پرستیدند،   داد. وقتی علتت را متی   ، شِكر صدقه میدر حديث است كه امام صادق

نترد متن   ختواهم آنچته    تتر دوستت دارم و متی   فرمتود: شتكر را از هتر چیتر بتیش      می

وقتی اين آيه نازل شتد، يكتی از اصتحاب، بتاغی      1ترين اشیا است صدقه دهم. محبوب

تر دوست داشت، آن را بین خويشاوندانش تقستیم  داشت كه آن را از همه اموالش بیش

فرمود: خوشا به حال تو، خوشا به حال تو كته ايتن حتال ستودمندي      كرد. رسول خدا

نی برايش آمد، يكی از بهترين شترهايش را كه يک ابوذر غفاري هم مهما 2براي توست.

شتر نري بود، براي ذب  آورد و گفت: اين شتر در بتین امتوالم نترد متن محبتوب بتود،       

 3دوست داشتم كه آن را براي روز نیاز خودم )در قبر(، پیش بفرستم.

 یکی از اسرار صدقه

ر اعماق دل او جتايگرين  انسان با عالقه به مال و منال دنیوي بررگ شده و اين عالقه د

تر مفاسد اخالقی و اعمالی و مفاسد دينی همین عالقه است. پتس  شده است. منشس بیش

اگر انسان با صدقات و ايثار بر نفس، بتواند اين عالقه را از بین ببرد يا كتم كنتد، ريشتة    

مفاسد را كنده و راه رسیدن به معتارف و پیوستتن بته عتالم غیتب و حصتول ملكتات        

هاي متالی واجتب    را براي خود گشوده است. اين يكی از نكات بررگ در انفاقاخالقی 

 و مستحب است.

بايد دانست كه صدقة مستحب اگر در پنهان باشد، بهتر از صدقه آشكار استت. امتام   

به عمار ساباطی فرمود: اي عمار! به خدا قسم صدقه پنهتانی افضتل از صتدقه     صادق

و در روايتات   4، افضتل از عبتادت آشتكار استت.    آشكار است، همچنین عبادت پنهتانی 

كند، و خدا كستی را كته    بسیاري آمده كه صدقه پنهانی غضب پروردگار را خاموش می
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 1كند. پنهانی صدقه دهد، در روز قیامت در پناه خود حفظ می

سترّي از ريتا دورتتر و بته اختالص       شايد نكته افضل بودن، آن باشتد كته عبتادتِ   

قه، حفظ آبروي فقرا در كتمان آن استت. صتدقه بتر ارحتام و     تر است و در صد نرديک

كه از بهترين عبادات است بر « صله رحم»خويشاوندان افضل از غیر آنان است و عنوان 

شود و در بعضی روايات است كه صدقه به غیر رحم، در صورتی كه رحم  آن منطبق می

 2شود. محتاج است، قبول نمی

شود صدقه به هر اندازه برستد استراف نیستت.     ه میو بدان كه از اين حديث استفاد

به  حضرت رضا 3سه بار همه اموال خود را با فقرا قسمت كرد. امام حسن مجتبی

شتوي تتو را از در    اي نوشت: شنیدم غالمان تو وقتی سوار میدر نامه حضرت جواد

. به حق خواهند تو به كسی چیري ندهی كنند و می كنند. آنان بخل می كوچک خارج می

من بر تو، خروج و ورودت از در بررگ باشد. وقتی سوار شتدي، همتراه ختود طتال و     

نقره بردار و هر كس از تو درخواست كرد عطا كن، هر يک از عموهتا اگتر درخواستت    

تر خواستی بدهی اختیار بتا توستت. متن    تر از پنجاه دينار به او مده و اگر بیشكرد، كم

مقام تو را رفی  گرداند. پس انفاق كن و نترا كه خدا بر تتو  خواهم با اين كار، خدا  می

 4گیري كند.سخت

كند كثرت صدقه نبايد به حتدي   اين احاديث، منافات با احاديثی ندارد كه داللت می

اي استت كته از   باشد كه بر خانواده فشار آيد. در حديث است: برتترين صتدقه، صتدقه   

ر صدقه به حدي باشد كه موجتب ستختی   زيادتِ كفاف باشد، پس الزم نیست تالش د

دهند و كفتاف   تر مال خود را صدقه میبر خانواده باشد. چه بسا اشخاصی نصف يا بیش

 افتند. ماند و در مضیقه و سختی نمی خود و خانواده آنان محفوظ می
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 فضیلت نماز شب

در اين حديث شريف، بر نماز شب و نماز ظهر، تسكیتد بلیتغ شتده استت. در احاديتث      

جتا بته ترجمته بعضتی احاديتث اكتفتا        گذشته درباره نماز شب شرحی ذكر كرديم. اين

 كنیم. می

داري فرمود: شرف مؤمن، نماز شب خواندن اوست و عرّتش در نگتاه  امام صادق

به جبرئیل فرمود: مرا موعظته كتن. گفتت:     نیر فرمود: رسول خدا1خود از آبروي مردم.

ختواهی   ، ولی تو مردنتی هستتی. هرچته را متی    خواهی زندگی كن اي محمد! هرچه می

خواهی بكن، ولی بتدان كته آن را    دوست بدار، ولی از آن جدا خواهی شد. و هرچه می

مالقات خواهی كرد. و بدان كه شرف مؤمن به نماز شب خواندن اوستت و عترّتش در   

 2داري خود از آبروي مردم.نگاه

و هشت ركعت در آخر شب با وتر،  نیر فرمود: مال و اوالد، زينت زندگانی دنیاست

 3كند. زينت آخرت است و گاهی خداوند همه را براي گروهی جم  می

اي براي رضاي خدا از خوابگاه لذيذش برخاست، در فرمود: وقتی بنده رسول خدا

زند، خداوند به وسیله او بر فرشتگان مباهات فرمايد و گويد: شما  صورتی كه چرت می

هتا   و از اين گونه احاديث فراوان است كه مجال ذكر آن 4ا آمرزيدم.شاهد باشید كه او ر

 در اين مختصر نیست.

 وسطی ةصال

مقصود از نماز زوال كه مورد سفارش پیامبر است، نوافل نماز ظهر استت و در روايتات   

ديگر به آن تصري  شده است و اهتمام به اين نوافل، يا براي خصوصیت و اهمیت خود 
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و موجب اتمام و قبول آن است. شايد هم « وسطی ةصال»ن از متعلقات هاست، يا چوآن

منظور خود نماز ظهر باشد كه نماز وُسطی است، چون در وس  نمازهاي روزانته قترار   

 دارد و خداوند به خصوص به محافظت از آن امر كرده است:
حاِفُظنا َعَلی الصََّلناِل َوالصَّیلنِة اْلُنْسیطین است كته نمتاز   مشهور بین فقها آ 1؛

 وُسطی همان نماز ظهر است.

به حفظ حدود و نوافل و وقت آن است، نه  ظاهر آن است كه سفارش رسول اكرم

هتا در   درباره حفتظ اوقتات نمازهتا و انجتام آن     اصل انجام آن. در روايات اهل بیت

وقت فضیلت تسكید فراوان شده و گاهی تسخیر نماز از وقت فضیلت بدون عذر، موجب 

شود، خصوصاً اگر تداوم يابد. خدا نكند كتار انستان بته ستبک      ستی و تباهی نماز میس

انگاري در نماز منتهی شود. رسول خدا فرمود: كسی كته نمتاز را ستبک    شمردن و سهل

انگتاري بته   گاهی ايتن ستهل   2شمارد، اگر با اين حال بمیرد، به دين من نمرده است. می

ارزش باشتد، آن  كه اگر چیري در نظر انسان كتم  شود. طبیعی است ترك نماز كشیده می

تر دچار فراموشتی  كند. ما در كارهاي دنیايی به خصوص در امور مهم كم را فراموش می

ظهر فالن اوّل  شويم و پیوسته به ياد آنها هستیم. مثالً اگر كسی به شما وعده دهد كه می

اش شتما او را در وعتده  دهتد و   روز، فالن مبلغ كه در نظر شما مهم است بته شتما متی   

كنید و  شماري میكنید و پیوسته لحظهصادق بدانید، هرگر آن روز وعده را فراموش نمی

شتويد، چتون آن را    وقت حاضر متی اوّل  در آن موعد، با كمال حضور قلب و توجه در

اي استت  توجهتان هم لحظته   ارزش باشد،شماريد. ولی اگر چیري در نظرتان بی مهم می

 كنید. غفلت میو از آن 

شود كه سستی ما در امور دينی براي چیست، براي آن است كه ايمان  پس معلوم می

ايم كته  به غیب نداريم و پايه يقین سست است و وعده خدا و انبیا را به دل قبول نكرده
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 آورد. امور الهی و شراي  دينی در نظرمان سست است و اين سستی كم كم تغافل می

انه كه عمود دين و پايه محكم ايمتان استت و يتادآور خداستت،     گاين نمازهاي پن 

كند و در دل، ملكته خضتوع ايجتاد     تعالی و عوالم غیبی محكم میرابطه انسان را با حق

كند، به طوري كه با هیر چیتر زايتل    كند و درخت پاك توحید را در قلب محكم می می

نمازهاي پنجگانه سستی كنتی،   شود. پس اي عرير! مبادا در امر ديانت، خصوصاً ايننمی

داند كه انبیا و اولیا از كمال شفقت بر بندگان ختدا ايتن قتدر ترغیتب نمتوده و       خدا می

 برند.اند، و اال آنان از ايمان و اعمال ما سودي نمیهشدار داده

 فضیلت تالوت قرآن

، وصیت به تالوت قرآن است. فضیلت تالوت و حفتظ و  يكی از وصاياي رسول اكرم

سک و تعلم و مداومت بر قرآن و تدبر در استرار و معتانی آن بستیار استت. در ايتن      تم

 كنیم. مورد به چند حديث قناعت می

 فرمود: امام صادق

  یِفی هُ ْنیمِ  ءَ رَ ْقیيیَ  ور ْ   ِ  ِ ْایعَ  یفِ  رَ ظُ نْ يیَ  ر ْ  مِ لِ سْ المُ  رءِ لمَ لِ  یغِ بَ نْ يیَ   ْ قَ   فیَ هِ قِ لْ خَ  یإل اهللِ   ُ اْ عَ  آ ُ رْ القُ »
قرآن عهد خداوند به سوي بندگانش است، ستراوار استت    1؛«ةً آيَی سیينَ مْ خَ  مٍ نْ ّل يَییَُ 

كه هر فرد مسلمانی هر روز در آن عهد الهی بنگرد و هر روز پنجاه آيته از آن را  

 بخواند.

 فرمود: امام سجاد

آيتتات قتترآن   2؛«اياییفِ  رَ ظُیینْ َیَ  ر ْ  كَ لَیی یِغییبَ نْ يیَ  ةٌ ينَییزِ خَ  تْ َحییتِ ّلمییا فُ  ُ   فَ نُ زا ِ َخیی رآ ِ الُقیی الُ آيَیی»

اي گشوده شود، سراوار است كته در آن نظتر   هايی است، هر وقت گنجینهخرانه

 كنی.

ها خوب است و  رساند كه تدبر و تفكر در آيات و معانی آن ظاهر اين دو حديث می
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اين تدبر در آيات غیر از تفسیر به ر ي است كه از آن نهی شده است. ختود قترآن هتم    

حضترت   1هاستت؟ هايشتان قفتل  كنند؟ بلكه بتر دل قرآن تدبر نمیفرمايد كه چرا در  می

 2هم فرمود: در قرائتی كه از روي تفكر نباشد خیري نیست. امیر

نیر فرمود: هركس هر شب ده آيه بخواند، از غافالن نوشته نخواهد شتد   پیامبر خدا

انتد، از  و هركس پنجاه آيه بخواند، از ذاكران نوشته خواهد شد و هر كس صد آيته بخو 

شتود و   قانتان نوشته خواهد شد و هركس دويست آيه بخوانتد از خاشتعان نوشتته متی    

 3شود... . هركس سیصد آيه بخواند، از فائران نوشته می

در حديث است: مؤمنی كه در حال جوانی قرائت قرآن كند، قرآن داختل گوشتت و   

در قیامتت، قترآن پنتاه    دهتد و   شود و خداوند او را با سُفراي كرام قرار متی  خون او می

فرمود: كسی كه بسیار قرآن بخواند و بتا مشتقت كشتیدن در     و امام صادق 4اوست...

از ايتن حتديث فهمیتده     5دهد. حفظ آن، با او عهد تازه كند، خداوند دو پاداش به او می

شود كه مطلوب در قرائت قرآن آن است كه در اعماق قلب انسان اثتر كنتد و بتاطن     می

به طوري كه بته    كالم الهی گردد و صورت قرآن در قلب او مستقر گردد،انسان صورت 

اندازه لیاقت و استعدادش، باطن او كالم اهلل مجید و قرآن حمید گردد. در میان حتامالن  

قرآن، كسی كه باطن ذاتش تمام حقیقت كالم جام  الهی است و ختودش قترآن جتام     

از فرزنتدان او، ستراپا تحقتق بته آيتات      مثل علی بن ابی طالب و ائمه معصومین   است،

-اند. در همه عبادات، اين معنا مطلوب است و از اسرار بررگ عبتادات و تكترار آن   الهی

كه باطن ذات و قلب، صتورت عبتادت را   ها، همین تحقق به حقايق عبادات است و اين

ان لطیتف  شود، زيرا قلب جو به خود بگیرد. اين تسثر قلبی در ايام جوانی بهتر حاصل می
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پتذيرد. هتر خلتق زشتت و زيبتا در قلتب        تر است، پس بهتر میو ساده و صفايش بیش

افتد كه حتق   پذيرد و بسیار اتفاق می شود و شديدتر و زودتر اثر می جوان بهتر داخل می

و باطل، يا زشت و زيبا را به مجرد معاشرت بتا اهتل آن، بتدون دلیتل و حجتت قبتول       

است كیفیت معاشرت و مؤانست خود را ملتفتت باشتند و    ها الزم كند. پس بر جوان می

كاران بتراي  از معاشر بد پرهیر كنند، هرچند دلشان محكم به ايمان باشد. معاشرت با تبه

همه طبقات ضرر دارد و هیر كس نبايد از خود مطمئن باشد و بته ايمتان يتا اختالق و     

 اعمال خود مغرور گردد.

 آداب قرائت قرآن

ريم، مطلوب آن است كه صورت قرآنی در دل نقتش بنتدد و اوامتر و    در قرائت قرآن ك

آيتد. مقصتود از آداب،   نواهی آن اثر كند و اين جر با مراعات آداب قرائت به دست نمی

يعنی توجه به مخارج حروف و اداي الفتاظ و غفلتت از     آنچه نرد قاريان  متداول است،

كه انسان را تتا آختر عمتر، سترگرم      هاي شیطانی است معانی، نیست. اين گاهی از نقشه

كند و از سرّ نرول قرآن و حقیقت اوامر و نواهی و معارف و اخالق حستنه آن   الفاظ می

سازد. بلكه مقصود، آدابی است كته در شتريعت مطهتر منظتور شتده و      به كلی غافل می

 ها تفكر و تدبر و پند گرفتن از آيات است. عمده آن

راهنماي هدايت و چراغ شتب تاريتک استت، پتس     فرمود: اين قرآن  امام صادق

صاحب انديشه، نگاه و چشم خود را در آن جوالن دهد و از نور آن بهره گیرد؛ چرا كته  

 1ها راه را بیابد. تفكر در آن، حیات دل است و با نور آن بايد هدايت بجويد و در ظلمت

ايد: اهل تقتوا  فرم نیر در سخن بلند خود در وصف متقین از جمله می امیر مؤمنان

رسند كه در آن بیم دادن است، گوش دل و چشتم دل ختود را بته آن     چون به آياتی می

گتويی كته صتداي     شتود،   هايشان ترسان متی افتد و دل ها می سپارند، لرزه بر اندام آن می
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گذرنتد كته در آن    اي متی شنوند. و چون به آيته  هولناك دوزخ و زفیر و شهیق آن را می

كشتد و   گشايند و دلشان از شوق به سوي آن پر متی  طم  به آن می تشويق است، چشم

 1ها جلوي چشمشان حاضر است. پندارند كه آن وعده چنان می

روشن است كسی كه در معانی قرآن تدبر كند و در قلبش اثر بگتذارد، كتم كتم بته     

ر گتذرد و هت   رسد و اگر توفیق الهی شامل حالش شود، از آن مقام هم می مقام متقین می

هتاي خطتاب الهتی، او را از     گتردد و جذبته   اي از آيات میيک از اعضا و جوارح او آيه

 كند. خود میخود بی

 اخالص در قرائت

از آداب الزم در قرائت قرآن كه در تتسثیر در قلتوب نقتش مهتم دارد و بتدون آن هتیر       

استت كته   « اختالص »عملی را ارزشی نیست، بلكه تباه و موجتب خشتم الهتی استت،     

يه مقامات اخروي است. در اين باب در اخبار اهل بیت، سفارش بسیار شده است. سرما

 از جمله:

فرمايد: قاريان قرآن سه گروهند: يكی آنان كه قرائت قرآن را سرماية  می امام باقر 

جوينتد. ديگتر    گیرند و بر مردم تقدم می اند، از ملوك حقوق و شهريه میمعیشت نموده

ستازند و آن   كنند، اما حدود آن را ضاي  متی  قرآن را حفظ میآنان كه حروف و صورت 

اندازند. خداوند اين گروه از حامالن قرآن را زياد نكند! طايفتة ديگتر    را پشت گوش می

گذارند و با قرآن، شب  خوانند و درمان قرآن را بر دردهاي دل خود می آنان كه قرآن می

شتوند و از   و در مستاجد حاضتر متی   گیرنتد   آورنتد و روز را روزه متی   را به صب  متی 

كند و باران از آستمان   خیرند. خداوند به سبب اينان بالها را دف  می رختخواب ناز برمی

 2فرستد. به خدا قسم اين گروه از قاريان بسیار كمیابند. فرو می

در حديث است كسی كه قرائت قرآن كند براي سود بردن از متردم، روز قیامتت در   
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 1ورت او استخوانی است بدون گوشت.آيد كه ص حالی می

آمده است: كسی كه قرآن بیاموزد و بته آن عمتل    در حديث ديگري از رسول خدا

شود و در رتبته يهتود و نصتارا     نكند و دنیادوستی را برگريند، مستوجب غضب خدا می

 خواهد بود كه كتاب خدا را پشت گوش انداختند.

طلبی باشتد، روز قیامتت ختدا را در    كسی كه قرآن بخواند و هتدفش سُتمعه و دنیتا   

گوشت است و قترآن در پتس گتردن او    كند كه صورتش استخوان بی حالتی مالقات می

 زند تا او را به آتش افكند. می

هر كس قرآن بخواند و به آن عمتل نكنتد، خداونتد در قیامتت او را كتور محشتور       

 ..كند.. می

شتناا شتود، پتاداش او    ا ديتن و كسی كه براي خدا و خالص از ريا قرآن بخواند، ت

 همانند پاداش همة فرشتگان و پیامبران باشد.

و كسی كه قرآن بیاموزد به قصد ريا و سُمعه و جدال با سفیهان و مباهات به عالمان 

هاي او را از هتم متفترق كنتد و در آتتش      و براي طلب دنیا، خداوند در قیامت استخوان

 نظیر، او را بسوزاند.بی

ن بیاموزد و در علم تواض  كند و به نیت پاداش الهی آن را به بندگان و كسی كه قرآ

خدا ياد دهد، در بهشت كسی در ثتواب و مرتبته و درجته بتاالتر از او نخواهتد بتود و       

   2هركس هر بهره و نصیب و منرلتی داشته باشد، او را هم در آن سهمی است.

 معنای ترتیل

ت، ترتیل است، يعنی خواندن متوست  بتین   از آداب قرائت كه موجب تسثیر در نفس اس

اْلُقیْرآَ   لِ َوبََّیدر ذيل آيتة   سرعت و فتور و تسنّی كه كلمات از هم بپاشد. امام صادق
كند كه: يعنی آن را تبیین و اظهتار كتن، نته بته آن      روايت می از امیر مؤمنان ََییْرَِي ً 
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ها را از هم پراكنده  گويا ريگبا پراكندگی كه گونه  آن خوانی و نه سرعت كه در شعر می

هاي شما تسثیر كند و قلتوب ستخت شتما را    سازي، بلكه چنان قرائت كنید كه در دل می

 به فرع آورد و همّ شما رسیدن به آخر سوره نباشد.

خواهد كالم خدا را بخواند و با آيات الهی، دل سنگ خود را مداوا كند  انسان كه می

ل را طی كند، بايد اسباب ظاهري و بتاطنی آن را فتراهم   و با اين نور هدايت مدارج كما

گتاهی هتم تتالوت    سازد و آداب صوري و معنوي را فراهم آورد، نه مثل ما كه اگر گاه

كنیم، از معانی و مقاصد و اوامر و نواهی آن غافلیم و گويا آياتی كه در وصتف   قرآن می

و نعتوذ بتاهلل در خوانتدن     جهنم و عذاب يا بهشت و نعمت آن است، به ما ربطی ندارد

تر است از كتاب ختدا. در احاديتث    تر و حواا ما جم كتاب قصه حضور قلب ما بیش

قترآن را چنتان نیكتو     امام سجاد 1است كه قرآن را با حرن و با صوت نیكو بخوانید.

كردنتد   كردند، از قبیل سقّاها، توقف می جا عبور می فرمود كه كسانی كه از آن تالوت می

 2شدند. هوش میضی از شنیدن آن بیو بع

 رفع ید و تقلیب آن در نماز

ها را در نماز بلند كتن و برگتردان. ظتاهر آن بتاال      در اين حديث شريف آمده كه دست

، آن است كه باطن كف را به سوي «تقلیب»آوردن دست در وقت تكبیرهاست و معناي 

ود، باال بتردن دستت هنگتام    قبله بگیري كه اين از مستحبات تكبیر است. شايد هم مقص

 قنوت و كف دست را به سوي آسمان گرفتن باشد.

هتا در گفتتن تكبیرهاستت، بعضتی هتم      مشهور بین فقها استحباب باال بردن دستت 

اند. و حتی المقدور سراوار نیست كه انسان آن را ترك كنتد. بلنتد كتردن     واجب دانسته

از جبرئیتل و فرشتتگان نیتر بتدين     ها در نماز در  هر تكبیري زينت نماز است. نم دست

شتود، آن   هتا بلنتد متی    كه در تكبیر، دستفرمود: علت اين شیوه است. حضرت رضا
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است كه در آن نوعی تضرع و خلوص است. خدا دوست دارد كه بنده در وقت ذكر او، 

متوجه او باشد و براي آن است كه به واسطه رف  يد، انسان متوجته شتود و نیتت را در    

اهل معرفت هم گويند: راز بلند كردن دستت يعنتی غیتر ختدا را بته       1سازد.دل حاضر 

اهلل منقطت    ستوي پشت سر انداختن و خار راه وصول را از میان برداشتن و خود را از ما 

ساختن و به معراج معنوي و مسافرت الی اهلل رفتن. اين سفر و معراج، بدون نفتی غیتر   

 خدا و ترك خودي و انانیت صورت نگیرد.

سالک الی اهلل و مسافر كوي عشتق و مجتذوب طريتق وصتول، بتا گفتتن تكبیرهتا        

شود و جالل الهی بر او كشف گتردد. متا    زند تا دريچه دل گشوده  ها را كنار می حجاب

از ادراك اين معانی محرومیم، تا چه رسد به شهود يا وصول! بدبختی متا آن استت كته    

دانیم. يكی  لیا و نماز پاكان را مثل خود میمنكر همه مقامات و مدارج شويم و معراج او

از بدترين خارهاي راه كمال و رسیدن به مقامات معنوي، انكار مقامات و متدارج غیبتی   

میراند و آتتش عشتق را    معنوي است كه سبب وقوف و خمود است و روح شوق را می

 دارد. كند و انسان را از طلب باز می كه رفرف معراج روحانی است خاموش می

برعكس، اگر انسان به مقامات معنوي و معارج عرفانی عقیده و ايمان داشتته باشتد،   

چه بسا همین عقیده، آن آتش فطري را كه زير خاك و خاكستر هواهاي نفسانی خمتود  

شده، برانگیرد و نور اشتیاق را در اعماق دل روشن كند و كم كم برخیرد و به مجاهتده  

 بپردازد تا مشمول هدايت حق شود.

 فضیلت مسواک

بته آن توصتیه فرمتوده، يكتی از آداب      مسواك زدن كه در اين حتديث، رستول اكترم   

مستحب شرعی است و در مواق  خاصی مؤكد است، مثل قبل از وضتو و نمتاز، وقتت    

 قرائت قرآن، وقت سحر و برخاستن از خواب، خواص بسیاري هم دارد. امام صتادق 

سنت رسول خدا )و از سنن پیامبران( است،  فرمود: در مسواك دوازده خصلت است: از
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برد،  بخش چشم و موجب رضاي پروردگار است، بلغم را میپاكیره كننده دهان، روشنی

كنتد،   ستازد، حستنات را مضتاعف متی     هتا را ستفید متی    كنتد، دنتدان   حافظه را زياد می

عتام را  كنتد، اشتتهاي بته ط    برد، لثه را محكتم متی   ها )پیوره( را میهاي بُن دندان جوش

 1سازد. افرايد و فرشتگان را خشنود می می

انسان براي رضاي حق و براي حفظ سالمتی و نظافت خوب است بته آن مواظبتت   

فرمتود: اگتر بته واستطه      نمايد و به اين سنت مستمر پیامبران عمل كند. رستول ختدا  

آن  2كتردم.  مشقت نبود، مسواك زدن قبل از وضو و هتر نمتاز را بتر امتتم واجتب متی      

هتا ظترف    گذاشتت و شتب   حضرت، آب وضو و مسواك خود را زير بالین سر خود می

زد و وضتو   خاستت مستواك متی    پوشاند، چون از خواب برمی آب وضو را با چیري می

شتد، مستواك    خوابید، پس از آن بیدار می خواند و می گرفت و چهار ركعت نماز می می

پس از ذكر اين حتديث، فرمتود:    خواند. امام صادق گرفت و نماز می زد، وضو می می

و در حديث است: دو ركعت نماز بتا مستواك،    3تسسی بجويید. شما نیر به رسول خدا

افضل از هفتاد ركعت بدون مسواك است. اخبار در اين بتاب بستیار استت. طالبتان بته      

 مناب  رجوع كنند.

 مبادی اخالق نیک و بد

الق و تترك اختالق بتد شتده     توصیه به كسب محاسن اخ در ذيل وصیت رسول اكرم

، حالتی در نفس انسان است كه انسان را بدون رويه و فكتر، وادار  «خُلق»است. بدان كه 

كه فكر كند و به مرجحات دارد، بدون آن« سخاوت»كند، مثل كسی كه خُلق  به عمل می

زنتد،   كند و به صورت يک كار طبیعی از او سر می و مقدمات بینديشد، جود و انفاق می

 ثل ديدن و شنیدن.م
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اند اين حالت و خلتق، گتاهی در انستان طبیعتی استت و بته       علماي اخالق فرموده

گردد. چه در جانب خیر يا شر، چنانچه مشهور استت بعضتی از    فطرت و مراج او برمی

انتد و بعضتی بتر     كودكی رو به خیرات دارند و بعضی مايل به شرورند، بعضی عصتبانی 

 گیرد، تا ملكه گردد. روي تفكر و تسمل انجام می خالف آن. گاهی هم ابتدا از

مقصود از طبیعی و فطري بودن يک خُلق، آن نیست كه غیر قابل تغییر باشتد، بلكته   

حركت و تغیّتر و تحتت تصترف زمتان و      همه ملكات و اخالق نفسانی تا در اين عالمِ

ها تبتديل   بل آنتواند همه اخالق خود را به مقا تجدد است، قابل تغییر است و انسان می

كند. دلیل بر اين مدعا، عالوه بر برهان و تجربه، دعتوت انبیتا و اديتان حتق بته ستوي       

 اخالق كريمه است.

انتد: حكمتت،   علماي اخالق، مجموع فضايل نفس را تحت چهار موضوع قترار داده 

انتد، شتجاعت را از   عفت، شجاعت و عدالت. حكمت را فضیلت نفتس ناطقته شتمرده   

یه، عفت را از فضايل نفتس شتهويه و عتدالت را تعتديل آن فضتايل      فضايل نفس غضب

 اند. ها را به اين چهار فضیلت برگردانده اند و ساير فضیلت گانه دانسته سه

هدف بعثتت و نتیجته دعتوت     1،« قِ ا ْخی مَ کیابِ مَ  مَ مّ الََُ  تُ ثْ  ِ عُ »به موجب حديث نبوي 

ابتدي آخترت، اختالق كريمته و     اكمال مكارم اخالق است. سرمايه حیتات   خاتم انبیا

هايی كه در ها و وحشت اتصاف به مكارم اخالق است كه بهشت صفات است و ظلمت

شود، باالتر از هر عذاب الیم است. انسان تتا در ايتن    اثر اعمال بد براي انسان حاصل می

 تواند خود را از اين ظلمت برهاند و به آن انوار برساند، ولی نته بتا ايتن    عالم است، می

حالت سردي و خمودي و سستی كه در ماست كه با هر خلق زشت و رفتار ناپسند كته  

افرايیم، گتويی   روز بر آن میمانیم و روزبه از طفولیت با آن بررگ شديم، تا آخر باقی می

گمان نداريم كه عالم ديگري كه جاويد است خواهد آمد. واي اگر از پتس امتروز بتود    

ولیا به ما هیر مربوط نیست و معلوم نیست با اين اختالق و  فردايی. گويا دعوت انبیا و ا
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 شويم. رسیم و با چه صورتی محشور می اعمال به كجا می

انبیا، راه سعادت را نشان دادند، علما و حكما سخن آنان را براي ما تفسیر كردنتد و  

راه درمان امراض باطنی را گفتند، ولی به گوش ما فرو نرفت و چشم و گتوش و قلتب   

ها بستیم. در اخبار و آثار و كتب اخالقی، آن قدر به مكارم اخالق سفارش  ود را بر آنخ

ها غفلت داريم. سخن را با چند شمار است و ما حتی از مراجعه به آن كتابشده كه بی

 بريم: حديث در اين باب به پايان می

پتس  فرمود: خداوند، پیتامبرش را بته مكتارم اختالق اختصتاص داد.       امام صادق

خودتان را بیازمايید، اگر اين صفات در شما بود، خدا را شكر كنیتد و بكوشتید كته بتر     

گاه ده صفت را برشمرد، از قبیل: يقتین، قناعتت، صتبر، شتكر، حلتم،       ها بیفرايید. آن آن

 1حسن خُلق، سخاوت، غیرت، شجاعت و مروت.

ا دوستت  هتا ر  فرمود: بر شما بتاد مكتارم اختالق، چتون خداونتد آن      امام صادق

جتا   دارد،...  تتا آن  ها را دشمن می دارد. و بر حذر باشید از كارهاي ناپسند كه خدا آن می

دار كه فرمود: اخالق نیكو داشته باشید، چرا كه اين اخالق، صاحبش را بته درجته روزه  

 فرمود: امام باقر 2رساند. دار میزندهشب

منان در ايمتان كستی استت    ؤترين مكامل 3؛«قیاً لْ خُ  مْ اُ نیُ سَ ماناً رحْ يإ نَ ينؤمِ المُ  لَ مَ إّ  ر ْ »
 كه اخالقش نیكوتر باشد.

بترد، پرهیرگتاري از    ترين چیري كه امت مرا بته بهشتت متی   فرمود: بیش پیامبرخدا

، ديتار  نیكويی و حسن خلتق فرمود:  و امام صادق 4خوف خدا و نیكويی خُلق است.

 5د.نافراي د و عمرها را مینكن را آبادان می
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سان كه حسن خلق، موجب كمال ايمان و ورود به بهشت است، سوء خلتق  مانبه ه

سازد كه در روايات فراوانی بته   كند و انسان را به عذاب الهی مبتال می ايمان را فاسد می

 آن اشاره شده است.

فرمود: خداوند از قبول توبه بداخالق ابا دارد. پرسیدند: چترا؟ فرمتود:    رسول خدا

 1افتد. كند، به گناهی بدتر از آن می اهی توبه میبراي آنكه از گن

دارد و در آخرت هم اسباب سختی و فشتار و   خُلق زشت، انسان را دائماً معذب می

 ظلمت است.

 

                                                 

 .3، ح 312همان، ص  .1





 

 

 

 

 

 

 

 اقسام قلوب

 فرمود: امام باقر
ٌِ ُکیینْ مَ  لییبٌ قَ ؛ وَ مییا ٌ يوإ اقٌ َفیینِ  هِ يییف بٌ ْلیی: قیَ ةٌ َ ییعیَ ربْ  لیینبَ إّ  القُ »  رُ رزَهیی قلییبٌ ؛ وَ نعٌ بُییطْ مَ  لییبٌ قَ ؛ وَ ن
؛ ورّمیییا  ِ افِ نَییالمُ  بُ ْلییقَ فیَ  نعُ بُییطْ أّمییا المَ . فَ راجِ الّسیی ئییةِ ياَ  َ   هِ يییل قییا : فرُ ا ا زَهیی: َمییلییتُ قُ . فیَ  ُ رَ رْجیی
ُِ ُکینْ . ورّمیا المَ رَ بیَ َ ی   ُ تَ اعْیی   وإ ِ رَ کَ َشی رعطیا ُ  : إ ْ نِ المؤمِ  فقلبُ  رُ ا زهَ  یالمُ  بُ ْلیقَ فیَ  ن ؛ کِ ِر ْْ
ِِ  رَ رَ ّم قَیییَُیی ییْ ُمِ بّییاً َعلَیی  َوْجِاییِه رر يییةَ اآل  ِ هیی ِْ ییْهییَ أ رَفَمییْن َيْم ِْ َسییِنيّاً َعلَیی  ِ ییَراٍ   ْمَّییْن َيْم

 کَ َب ر ْ  . فییإ ْ فِ ا ِ الطّیینا عِ انُ َ یی  مٌ نْ قَییی مْ ُایی  فیَ اقٌ َفییونِ  مییا ٌ يإ هِ يییِی فِ الّیی بُ ْلییقَ فأّمییا الْ  .1ُمْسییَتِقيمٍ 
ها بر چهار قسم استت:  دل 2؛«جانَ  هِ مانِ يإی لَ عَ  هُ  َ َب ؛ وإ  ر ْ کَ لَ هَ  هِ فاقِ ی نِ لَ عَ  هُ لُ م رجَ هُ  َ رحَ 

يكی دلی كه در آن نفاق و ايمان است؛ ديگري قلتب واژگتون و وارونته؛ ستوم     
دلی كه مُهر شده و تاريک است، و چهارم دلی كه نورانی و صتاف استت. راوي   

گويد: گفتم: قلب ازهر )نورانی( چیست؟ فرمتود: قلبتی كته در آن مثتل هیتست       
مهر شده، دل منافق است. اما دل روشن دل مؤمن استت كته    چراغ است. اما دل

اگر به او عطا فرمايد شكر كند، و اگر او را مبتال سازد صبر كند. امتا وارونته، دل   
یْ ُمِ بّیًا َعلَی  َوْجِایهِ رمشرك است. سپس اين آيته را   ِْ را خوانتد،   ...َفَمیْن َيْم

استت، يتا    تتر  شتده  ده، هدايترو افتاكه بر  حالی رود در می كسی كه راهيعنی آيا 
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رود؟ اما دلی كه در آن ايمان و نفاق استت،   كسی كه بر راه راست، استوار راه می
گروهی بودند در طائف، اگر هر يک از آنان را در حتال نفتاق، مرگشتان برستد،     

 اند و اگر در حال ايمان مرگشان فرا رسد، نجات يابند. هالك شده

*   *   * 

اي هم كه هنگتام تولتد، پاهتايش    ن  و مقلوب و سرازير. بچه، يعنی واژگو«منكوا»

گويند، كنايه از كسانی است كته دلشتان واژگونته و    « منكوا»قبل از سرش بیرون آيد، 

 سیرشان بر غیر صراط مستقیم است.

كته حترف ختدا و حقتايق الهتی در آن وارد      ، يعنی مُهرشده، كنايته از ايتن  «مطبوع»

 رد.  پذي ها را نمی شود و آن نمی

 ، يعنی نورانی و درخشان. به مرد سفیدرو هم ازهر گويند.«ازهر»

گیاه، كنايه از عدم تعلق به دنیتا، يتا   ، كسی كه در بدنش مو ندارد، يا زمین بی«اجرد»

 .است غل و غش بودنصاف و بی

 ترغیب به اصالح قلب

ن از مجال معانی و اصطالحاتی دارد كه شرح آ« قلب»در زبان شريعت و حكما و عرفا، 

 گذريم. ها می اين صفحات بیرون است و از آن

تر از بررستی   بايد دانست كه كوشش براي اصالح قلب، سرمايه سعادت است و الزم

حقیقت آن و اصطالحات راي  درباره آن است. چه بسا كه انستان بتا توجته بستیار بته      

ح حقیقتت  اصطالحات و فهم كلمات، از قلب خود به كلی غافل شتود و در مقتام شتر   

هتاي  قلب و اصطالحات حكما و عرفا استادي كامتل شتود، ولتی قلتب ختودش از دل     

داند،  ها را می منكوا و مطبوع باشد، همچون كسی كه خواص داروها و ضرر و نف  آن

ولی از ادويه مضر پرهیر نكند و از مفید بهره نبرد. چنین كسی با همة علم دواشناسی به 

 نجات او نشود. هالكت برسد و اين علم موجب

گفتیم كه علوم مطلقاً حتی علوم معارف، عملتی هستتند. علتم احتوال دل و كیفیتت      

صحت و مرض و صالح و فساد قلب هم از علومی است كه مقدمه عمل و راهی بتراي  



  937  به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1برای اعمال خطا 

ترين توجه به اصالح قلب باشد تا به كماالت و ستعادت   اصالح آن است. پس بايد بیش

 روحانی نائل شود.

 م قلوبمبنای تقسی

تقسیمی كه در اين حديث براي قلوب فرموده، تقسیم كلی اجمالی است و هر كدام نیتر  

مراتب و درجاتی دارد، چه در جانب شرك و نفاق، چه ايمان و كمال. اين تقسیم بتراي  

قلوب، پس از كسب و حركات معنوي است نه به حسب اصل فطرت و سرشتت، زيترا   

ده و شرك و نفاق، عَرَضی است. انسان تا در ايتن  خداوند همه را بر فطرت توحید آفري

تواند خود را از مرتبه نقص و شقاوت و شرك و نفتاق نجتات دهتد و بته      دنیاست، می

 درجات كمال و سعادت روحی برساند.

اند. بهتر آن استت كته گفتته شتود:      در وجه حصر قلوب در اين چهار، سخنانی گفته

ه ايمان دارد يا نه. در صورت دوم يا اظهار ايمتان  آورد قلب، يا به همه آنچه پیامبر خدا

آورد، گتاهی   يا ايمان در آن مستقر است، يا گاهی ايمان میاوّل  كند يا نه. در صورت می

 كند. گردد و در اين حال نیر اظهار ايمان می برمی

قلوب را به سه قسم تقسیم فرموده استت: قلتب    در حديث ديگري حضرت باقر

یري نیست و آن قلب كافر است. قلبی كه در آن نقطه سیاه استت و  منكوا كه در آن خ

هتاي  كنند، تا كدام غالب آيد. و قلب مفتوح كته در آن چتراغ   خیر و شر در آن جنگ می

ايتن، بتا    1روشن است كه تا روز قیامت انوار آن خاموش نگردد و آن قلب مؤمن است.

ديث، اعتم از دو قستم در آن   حديث شريف هم منافات ندارد، چون قسم اوّل در اين ح

 حديث است، يعنی قلب مشرك و منافق، چون قلب اين سه طايفه منكوا است.

 منؤحاالت قلوب و قلب م

داريم، تا با مقايسه با آن، ساير قلوب نیر معلوم گردد. قلب مؤمن  قلب مؤمن را مقدم می

در كمتال   بینتی كته   فرمايد: بعضتی متردم را متی    می ازهر و روشن است. امام صادق
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تر است. بعضتی   اما دلشان از شب تاريک، تیره ،كنند اند و الم و واو را خطا نمیفصاحت

توانند با زبان، آنچه را در دل دارند بگويند، ولی قلبشان مثل چراغ، نورانی  مردم هم نمی

قلب مؤمن و مشی معنوي او بر طريق مستقیم و جتاده استتوار انستانی استت و      1است.

ها از فطرت الهی و كند. اما ساير دل ت توحیدي كه خدا آفريده عمل نمیخارج از سرش

شود. مؤمن، تاب  انسان كامل استت و انستان كامتل چتون مظهتر       صراط مستقیم، ك  می

شدة الهتی استت، روش و ستیرش بتر راه مستتقیم استت.       اسما و صفات حق و تربیت

رند و به نور هتدايت و مصتباح   گذا مؤمنین چون تاب  انسان كاملند، قدم جاي قدم او می

كنند و عقل خود را در كیفیت سیر معنتوي بته ستوي ختدا دخالتت       معرفت او سیر می

دهند. از اين جهت، صراط آنان نیر مستقیم و حشر آنان با انستان كامتل استت، بته      نمی

هاي صاف خود را از تصرفات شیاطین و انانیتت حفتظ كننتد و يكستره     كه دلشرط آن

 انسان كامل و مقام خاتمیت كنند. خود را تسلیم

 مکاید شیطان

از تصرفات خبیثه شیطانی يكی آن است كه انسان، وجهة دل ختود را از جتاده مستتقیم    

نمايتان  چشتمانِ ديوستیرت يتا انستان    ك  كند و به غیر خدا متوجه سازد و دل به شتوخ 

بتا صتورت    فريب بسپارد و تا آخر عمر، يا با يتاد رخستار دلبنتد شتوخ ختود، يتا      عوام

 منكوا شیخ خود، به عالم جن و شیاطین ملحق شود و هرگر به مقصود نرسد.

مؤمن چون در اين دنیا سیرش مستقیم و قلبش مستوي و توجهش بته خداستت، در   

آن عالم نیر صراطش مستقیم و روشن و قامتش مستقیم و در صورت و سیرت و بتاطن  

مشرك، چون از فطرت الهی ختارج   انسانیت است. اما قلبهیست  و ظاهر، به صورت و

و از بحبوحه نور و جمال منحرف است و به دنیا و زخارف آن مصروف است، در عالم 

َفَمیْن ردرباره آيه  ديگر هم با سیرت و صورت حیوانات محشور شود. از امام كاظم
ْ ُمِ ّباً َعلَی  َوْجِایهِ  ِْ ده است، مثتل  نقل شده كه فرمود: خداوند در اين آيه مثلی ز ...َيْم
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  931  به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

رونتد و بته    گتويی بته روي ختود راه متی     اعراض نمودند،  كسانی كه از واليت علی

هدايت نرسند و كسانی را كه از آن حضرت متابعتت نمودنتد، بته راه راستت و صتراط      

در حديث ديگر است  1است. امیرالمؤمنین« صراط مستقیم»مستقیم قرار داده است و 

 2اند.  و  ئمه یعل  كه مقصود از صراط مستقیم،

وارد مسجد الحرام شدم. آن حضرت به  كند: با حضرت باقر العلوم فضیل نقل می

گونته  من تكیه كرده بود. نگاهی به مردم افكند، پس فرمود: اي فضیل، در جاهلیتت ايتن  

بته آنتان     شناختند، نه به دينی پايبنتد بودنتد، اي فضتیل،    كردند! نه حقّی را می طواف می

شتان را كته خلقتی مستخ     گونه درافتادند. خدا لعنت كنتد اي هاي واژ ا به چهرهبنگر، همان

یْ ُمِ بّیاً رند. پس از آن آيتة  شده و منكوس ِْ را تتالوت فرمتود و صتراط     ...َفَمیْن َيْم

 3تفسیر كرد. مستقیم را به حضرت امیرالمؤمنین و اوصیا

 قلب منافق و فرق آن با قلب مؤمن

مؤمن و مشرك و كافر معلوم شد. قلب منافق نیر با مقايسته   حال قلب  از بیانات گذشته،

شود. قلب مؤمن از فطرت صاف و اصلی خود خارج نشده و هرچه از حقايق  معلوم می

پذيرد. از اين رو در احاديثی قلتب متؤمن را    شود می ايمانی و معارف حقّه به آن القا می

 معرفی كرده است.« مفتوح»

هتاي   هاي منافی با فطرت انستانی پیتدا كترده و تعصّتب     یچون تیرگ  امّا قلب منافق،

جاهلیت و اخالق ناپسند و حبّ نفس و جاه دارد، مختوم و مسدود و مطبتوع استت و   

كند و مثل صفحة كاغذي شده كه سیاه و كدر استت  كلمة حق را به هیر وجه قبول نمی

ود قرار داده استت.  اي براي پیشرفت امور خپذيرد و اظهار ديانت را وسیلهو نقشی نمی

ولی اختصاص هتر يتک بته يكتی       قلب مشرك و منافق، هر دو منكوا و مطبوع است،
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براي آن است كه مشرك، چون قلبش متوجّه غیر معبود حقیقی است، داراي دو ويژگتی  

كه چون اين خضوع نسبت بته مخلوقتات نتاقص    است، يكی خضوع صادقانه، ديگر اين

آنان است، پس قلبشان منكوا و وارونه استت. امّتا    و تیرگی قلوب  است، اسباب نقص

منافق، گاهی به حسب واق  مشرك است و با مشركان در واژگونی قلب مساوي استت،  

گاهی هم در واق  كافر است و هیر دينی ندارد و قلبش، هم منكوا و وارونه استت و  

امّتا    يرد،پذو مختوم است و حق را نمی« مطبوع»به واسطة ظلمت و كدورت دل، قلبش 

 است.« مفتوح«  دلش،  اش،مؤمن براي صفاي باطنی

كه از صفات مؤمن، دو صفت را، يعنی شكر در عطاها و صتبر در بالهتا را ذكتر    اين

هتايی دارد و همتة   كرده، براي آن است كه اين دو صفت از بتین صتفات متؤمن مريّتت    

 شود. صفات نیک ديگر از اين دو منشعب می

شود كه اگر نفوا، يكسره متوجه دنیا و تعمیر آن باشتد و   م میاز بیانات سابق معلو

گردان شود، اگرچه به مبد  و معاد اعتقاد هم داشته باشند، منكوستند. میتران   از حق روي

يا چنان ناقص است   در وارونگی دل، غفلت از حق و توجه به دنیاست. يا ايمان نیست،

كنتد، ولتی    هار ايمان به غیب و قیامت میكه منافاتی با واژگونی قلب ندارد. كسی كه اظ

رساند، او را بايد در زمترة منتافقین   از آخرت ترسی ندارد و اين ايمان او را به عمل نمی

« طتائف »گونه مؤمنانِ صوري مثل همان اهتل  به شمار آورد، نه مؤمنان. ممكن است اين

افق. و ختداي  باشند كه در حديث شريف به آن اشاره شده كه گاهی مؤمنند، گتاهی منت  

مغر هم كه در مُلک بدن آنان هیر حكومتی ندارد زايل شود نخواسته اگر همین ايمان بی

 شود. و با نفاق تمام از دنیا برود، جرء منافقین محشور می

اين از نكات مهمّی است كه نفوا ضعیف ما بايتد بته آن اهمیتت دهنتد و مراقتب      

و آشكار، نافذ و جاري باشد و اگتر بته دل   باشند كه آثار ايمان در ظاهر و باطن و نهان 

ظاهر را هم به حكتم آن محكتوم كننتد، تتا ايمتان در دل محكتم و         ادعاي ايمان دارند،

پابرجا شود و با هیر مانعی زايل نگردد و اين امانت الهتی و قلتب پتاك و ملكتوتی را،     

 بدون تصرف شیطان به آن ذات مقدا بازپس دهند.



 

 

 

 

 

 

 

 ی خدا و رسول و أئمهعدم معرفت حقیق

 فرمود: می شنیدم زراره گويد: از امام باقر
َِتاعِیییِه: فُ نَ یییيُ  فَ ْيییی َ . وَ فُ نَ یییيُ ال  لَّ وَجییی زَّ َعییی اهللَ  إ َّ »  ِْ  َحییی َّ َوَمیییا قَیییَ ُبوا اهللَ   وقیییا  فییی

قَییْ بِ ِ 
ییاَ  رْعظَییَم ِمییْن  لِییَك. َوإ َّ النَّبییفَیی  يُنَ ییُف ِعَقییَ ٍب  إال 1  َ َّْ  ُيییفَ ََ . وَ فُ نَ ییال ي 

َِ ِفیی هُ تَیی اعَ  لَ َ ییجَ وَ  عٍ بْ َسییّل عِ وَجیی زَّ َعیی اهللُ  بَ َجییتَ احْ   ٌ ْبییعَ  فُ نَ ییيُ  ییِفیی هِ تِییطاعَ ََ   ْ ا ب  ماءِ ْ الس 
ْم َعْنییُه فَییانْیتَیُانا ُ مُ ي  ََیییاَوَمییا قییا : فَ  َُ وُ  َوَمییا نَیَاییا ُِ الرَُّسیینُ  َفُخیی

  ْ َقییا فیَ َِ َهیی ر ییاعَ  نْ َمییوَ  2
ََ فَیی. وَ ْصیانعَ   ْ قَ فیَ  صا ُ عَ  نْ مَ ؛ وَ ینر اعَ   عَ فَیبَ  مٌ نْ قَیی فُ نَ یيُ  فَ ْيیََ . وَ فُ نَ ی. وإنّیا ال نُ إليیهِ  ّن
ّْ  نَ هُ   وَ سَ جْ الرف  مُ اُ نیْ عَ  اهللُ    هُ حُ صیافِ يُ فیَ  رخیا ُ  یَقیلْ يیَ لَ  نَ ؤمِ الُمی . وإ َّ فُ نَ یال يُ  نُ ؤمِ المُ . وَ ك  ال
ِّ ياِ إلَ  رُ نظُییییاهلل يَ  زا ُ   يَییییفَییی  نِ َعیییی قُ بَ حییییاّل الیییینَ تَ ا يیَ مییییمییییا ََ اِ نهِ جُ عیییین وُ  حییییال  تَ َیَ  نبُ نُ مییییا والیییی
ْف  خداوند وصف كرده نشود. و چگونه وصتف شتود، در حتالی كته در      3؛«رِ جَ ال

تعظتیم و تقتدير     گونه كه شايسته اوستت،  خدا را آن»كتاب خود فرموده است: 
تتر  كته بتررگ  پس خداوند به وصف و عظمتی توصیف نشود مگر آن«. ننمودند

اي كته  نیايد. و چگونه وصف شود بنتده  هم به وصف از آن باشد. پیامبر خدا
 خداونتتد متعتتال او را بتتا هفتتت حجتتاب پوشتتانده و اطاعتتت او را در زمتتین  
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آنچته پیغمبتر   »مثل اطاعت خودش در آسمان قرار داده استت و فرمتوده استت:    
و «. براي شما آورده، آن را بگیريد و شما را از هرچه نهی كرده، از آن بپرهیريتد 

ند مرا اطاعت كرده و كسی كته او را نافرمتانی كنتد مترا     كسی كه او را اطاعت ك
معصیت كرده است. و ما هم به وصف نیايیم. چگونه به وصف آيند گروهی كته  
خداوند، پلیدي را از آنان برداشته )كه شک باشد(. و مؤمن وصف نشود. متؤمن  

دو  كند، پس خداوند پیوسته به آن كند و با او مصافحه می برادر خود را ديدار می
گونته كته بترگ از درختت      آن  ريترد،  هاي آنان می كند و گناهان از چهره نگاه می

 ريرد. می

*   *   * 

 ََوَما َقَ ُبوا اهلل   ،قدر به معناي اندازه است. يعنی خدا را آنچنان كه ستراوار استت  

گیري موصوف در لباا وصف است و اين براي تعظیم نكردند. توصیف، خودش اندازه

 نسبت به آن ذات مقدا میسور و جاير نیست.غیر خدا 

 ، به معناي ريختن برگ از درخت است.«حتّ»از ريشه « تتحاتّ»

 مراد از عدم توصیف حق

آنچه در اين حديث شريف است كه خداوند توصیف نشود، اشاره به توصتیفاتی استت   

 انتد و وصتف آنتان مستتلرم     كه بعضی از اهل جهل و جدل خدا را به آن توصیف كرده

محدوديت و تشبیه بلكه تعطیل براي خداست. در روايات، از توصیف ختدا نهتی شتده    

اي بته حضترت   است. عبدالرحیم  بن عیتک گويتد: توست  عبتدالملک بتن اعتین نامته      

نوشتم كه گروهی در عتراق، ختدا را بته چهتره و شتكل و هیئتت توصتیف         صادق

ید برايم بنويستید. حضترت   دانید، مذهب درست را در مورد توح كنند. اگر صالح می می

مرقوم فرمود: خدا رحمتت كند، از توحید پرسیدي و از آنچه آن قوم كه پیش تو هستند 

عقیده دارند )يعنی اهل عراق(. بررگ است خدايی كه چیري مثل او نیست و او شنوا و 

كننتد   كنند و او را به مخلوقش تشبیه متی  تر از آن است كه توصیف میبیناست، او بررگ

بندند. پس بدان، رحمت خدا بر تو، كه متذهب صتحی     ان كه به خدا افترا و دروغ میآن



    932عدم معرفت حقیقی خدا و رسول و أئمه

ها را از صفات خدا نازل كترده استت. پتس     در توحید، همان اوصافی است كه قرآن آن

بطالن و تشبیه را از خدا نفی كن. نفی و تشبیه نیست، او خداي ثابت موجتود استت و   

كنند. از قرآن تجتاوز نكنیتد، كته پتس از      می كنندگان وصفشبرتر از آن است كه وصف

 1افتید. بیان و تعلیم الهی به گمراهی می

نفی تفكر در صفات و توصیف مطلق او نیستت، چترا     مقصود از نفی توصیف خدا،

امر فرموده به نفی تشبیه و تعطیل، و اين ختودش بتدون تفكتر در     كه در همین حديث، 

د، بلكه مقصود او نفی توصیف به چیري است ها صورت نگیر صفات و علم كامل به آن

كه اليق ذات مقدا حق تعالی نیست، مثل اثبات چهره و شكل و هیئت كته از صتفات   

مخلوق است و همراه با امكان و نقص. ولی توصیف او بته آنچته اليتق اوستت، امتري      

فرمتوده در   كه امتام صتادق   مطلوب است و قرآن و حديث هم پر از آن است. و اين

یف خدا از كتاب خدا خارج مشو، دستور براي كسانی است كه میران در صفات را توص

جتاير نیستت، لتذا ختود او      ،كه توصیف به غیر صفاتی كه در قرآن آمدهنه آن  دانند،نمی

توصیف كرده است. كسی كه بتا عقتل نتاقص و    « موجود»و « ثابت»خدا را با دو صفت 

نور معرفت و تسيید الهی بخواهد او را وصف كند، گیري از آمیخته به اوهام و بدون بهره

تشبیه. بر ماست كه دست تصترف بته عتالم     افتد، يا در هالكتِ يا در گمراهیِ تعطیل می 

 غیب دراز نكنیم و از پیش خود خدايانی نتراشیم.

اين سخن، توصیه به ماندن در جهل و خودپرستی نیست و دعوت به چشم پوشیدن 

هاي غلیظ است و هشدار به اين است كته   دعوت به رف  حجاباز معارف نیست، بلكه 

انسان تا گرفتار توجّه به خود و خودبینی و خودپسندي است، از معارف حقّه و رسیدن 

  به مراد اصلی محروم خواهد ماند و اگر دستگیري غیبی خدا و اولیتاي كامتل او نباشتد،   

جهالتت كته در ايتن ظلمتكتده     معلوم نیست كارش به كجا بینجامد. ما سرگشتگان ديار 

ايم و چشم بصیرت به جمال زيباي او نگشوديم و ظهور نور او را در همتة  طبیعت آمده
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اي پايان او مدد نكند و سوزي در دل و جذبته  صفت نديديم، اگر لطف بیهستی خفّاش

 كته او بتريم. مگتر ايتن   جتايی نمتی  مانیم و ره به  در روح نیفكند، تا ابد در اين تحیّر می

 هاي ما را با فروغ اسما و صفاتش روشن فرمايد.  تفضّلی كند و دل

 علم به حقیقت اسما و صفات، ممکن نیست

ها از اموري است كه دست برهان از رستیدن   ادراك حقیقت اوصاف خدا و احاطه بر آن

اند، هركتدام  به قلّة آن كوتاه است. آنچه علماي حكمت در مباحث اسماء و صفات گفته

مسلک آنان صحی  و برهانی است، لیكن خود علم، حجاب غلیظی است كته  به حسب 

كنار نرود، انوار جمال و جالل او   تا در ساية توفیقات الهی و تقوا و رياضت و مناجات،

زيترا    در قلب سالک طلوع نكند. البته اين بیتان نبايتد او را از طلتب و بحتث بتاز دارد،     

رويتد و بتارور    و شجرة طیبة معرفت، در قلب میافتد كه بذر علوم حق  گاهی اتفاق می

هاي آن دست نكشتد و   هاي علمی و مكمّل گردد. پس انسان در آغاز بايد از رياضت می

اگر علوم، در اين عالَم هم انسان را به نتیجة كامل نرساند، ناچتار در عتوالمی ديگتر بته     

 ثمراتی دلپسند منتهی شود.

 انبیا و اولیاناتوانی فکر در درک حقیقت روحانیت 

به خصوص، و پیامبران بتررگ   بدان كه معرفت روحانیت و مقام كمال حضرت محمد

آيد، چون آن بررگواران از مظاهر جالل با قدم فكر به دست نمی و اولیاي معصومین 

 اند. امام بتاقر  اند و در سیر معنوي و سفر الی اهلل به نهايت عروج رسیده و جمال الهی

القتدا، روح ايمتان،    فرمايد: در آنتان پتن  روح استت: روح    ان و اوصیا میدربارة پیامبر

القدا، آنچه را از عرش تا ختاك استت   ت و روح شهوت. با روحروح حیات، روح قوّ

 1گري ندارد.القدا را كه بازي و ياوهاند. اين چهار روح را آفت رسد، مگر روح شناخته

رة وحی به پیامبر توس  روح الهتی استت   اي كه درباهم دربارة آيه از امام صادق 

                                                 

 .1، ح 171همان، ص  .1



    931عدم معرفت حقیقی خدا و رسول و أئمه

تتر از جبرئیتل و   هتاي خداستت، بتررگ    اي از آفريتده نقل شده كه فرمود: روح، آفريتده 

داشت و پس از  ساخت و استوارش می میكائیل. اين روح همراه پیامبر بود، او را آگاه می

 1پیامبر، اين روح همراه امامان است.

روح »یا مقام شامخی از روحانیت است كته آن را  شود كه براي انبیا و اوص معلوم می

علمی دارند و در آن روح، غفلت و   گويند و به آن بر همة ذرات كائنات احاطة« القدا

خواب و سهو و نسیان نیست، بلكه از عتالم غیتب و جبتروت استت و آن روح مجترد      

دو دستت   تر است. آري، اولیتايی كته خداونتد بتا     كامل، از جبرئیل و میكائیل هم بررگ

قدرت جمال و جتالل ختود، طینتت آنتان را سرشتته و حقتايق استما و صتفات را در         

خلوتگاه غیب به آنان آموخته، هرگر دست آمال اهل معرفت به دامن كبريتاي جتالل و   

اي از سريان مقام نبوّت و واليت را در ايتام گذشتته   رسد. نويسنده، شمّهجمال آنان نمی

 به رشتة تحرير درآورده است. مصباح الهدايه اي جداگانه به نامدر رساله

 ویض امر به رسول خداتف

اشتاره شتده و روايتات     در اين حديث، به تفويض و واگذار شدن امر به رستول ختدا  

 كند. بسیار ديگري بر آن داللت می

همان است كه در بحث جبر و تفويض مذكور استت. بته ايتن    « تفويض»يک معناي 

از امور عالم خود را از تصرفات قیومی عرل كند و كتار را بته    معنا كه خداوند در امري

موجودي چه كامل و تام و روحانی و صتاحب اختیتار و اراده، يتا موجتودي طبیعتی و      

اراده و فاقد شعور واگذار كند، به نحوي كه آن موجود در آن امر، تصرف تام مستتقل   بی

ها به احدي ممكن  تشري  و غیر آن داشته باشد. تفويض به اين معنا نه در امر تكوين، نه

نیست بشود و مستلرم نقص در خداوند و نفتی امكتان و احتیتاج در ممكتن استت. در      

است. يعنی سلب آثار خاصه از مراتب وجود و نفی اسباب و مستبّبات.  « جبر»مقابل آن 
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اين نیر باطل است، بلكه نفی جبر و تفويض، سنت جاريتة خداستت و اخبتاري كته در     

 شود. و تفويض است، به اين معناي تفويض حمل می نفی جبر

اخباري كه اثبات تفويض نموده، چه در تشتري  بعضتی از احكتام، يتا مطلتق امتور       

شود. علماي اعالم براي آن  خاليق كه در بعضی روايات است، بر غیر اين معنا حمل می

ینتی نقتل   اند، يكی وجهی است كه عالّمته مجلستی از كل  هايی ذكر كرده وجوه و محمل

كرده و حاصل آن اين است كه خداوند چون پیغمبر را چنان به كمال رساند كته هرگتر   

چیري مخالف خواست خدا بر خاطرش خطور نكنتد، تعیتین بعضتی از امتور را بته او      

سپرد، مثل افرودن ركعات نمازهاي واجب، تعیین نوافل در نماز و روزه و متوارد ديگتر   

شرف و كرامت آن بررگوار در بارگتاه الهتی استت.     و اين تفويض براي آشكار ساختن

كه امر سیاست و تعلیم و تسديب خلتق يتا بیتان     وجوه ديگري هم گفته شده، از قبیل اين

ها به حسب مصال  اوقات و... به او واگذار شده است. ولتی در   احكام، يا عدم اظهار آن

با اصول حقّته ناستازگار   هیر يک از اين وجوه، میران تفويض امر به آنان، به طوري كه 

 باشد بیان نشده است.

همچنین فرق اين تفويض با آن تفتويض محتال، بیتان نگشتته، بلكته از سخنانشتان       

آيد كه اگر مطلق امر ايجاد و رزق و اماته و احیا به دست كستی غیتر ختدا باشتد،      برمی

 تفويض است و قائل به آن كافر است.

هتا   اند و فاعتل آن  تجاب شدن دعاها دانستهامر كرامات و معجرات را هم از قبیل مس

اند، ولی تفويض تعلیم و تربیت متردم يتا گترفتن و بخشتیدن انفتال و       را خدا بیان كرده

 اند. خمس و جعل برخی احكام را درست شمرده

در آن تفويضی كه بر خدا محال است،  دست خدا بسته است و تسثیر قدرت و ارادة 

ائنات، مسخّر فرمان و ارادة پروردگار است و هیر چیر مستقل بنده كارساز است. همة ك

به هیر نحو در هیر كاري اراده و قدرتی مستقل ندارد. اگر ولیّ كامل و نفس زكیة قوي 

بخشی خدا، ايتن  مثل انبیا و اولیا قادر بر ايجاد و اعدام و احیا و اماته باشند، اما با قدرت

كه مشیت او مرد. سپردن امر بندگان به آنآن تفويض محال نیست و نبايد آن را باطل ش



    937عدم معرفت حقیقی خدا و رسول و أئمه

-فانی در مشیت و ارادة خداست و جر آنچه را خدا اراده كند، او اراده و حركتت نمتی  

 كند، اين مانعی ندارد و حق است و حقیقتاً تفويض نیست.

 مقامات ائمه

مقامات شامخ روحانی در سیر معنوي الی اهلل دارنتد كته    بیت عصمت و طهارت اهل

ك آن از طاقت بشر خارج و برتر از عقل خردمندان و شهود اصحاب عرفتان استت.   ادرا

شركت دارند و انوار  آيد كه اهل بیت در مقام روحانیت با رسول اكرماز احاديث برمی

آنان قبل از خلقت عوالم، آفريده شده بود و به تسبی  و تحمید خداوند مشغول بودنتد.  

خداوند در يگانگی خود   آمده است كه: حمد تقیدر حديث محمد بن سنان از امام م

همتاست. در آغاز، محمد و علی و فاطمه را آفريد، سپس همتة چیرهتاي ديگتر را و    بی

ايشان را بر آفريدگان خود گواه گرفتت و اطاعتت آنتان را بتر ايشتان مقترر ستاخت و        

ازند و هرچه ها واگذاشت. پس آنان هرچه را خواهند حرام س كارهاي آفريدگان را به آن

را خواهند حالل كنند و هرگر نخواهند، جر آنچه را خدا بخواهتد. ستپس فرمتود: ايتن     

است آيینی كه هركه از آن جلو افتد از دين بیرون رفته و هركه عقب بماند، نابود گتردد  

 1و هركه با آن همراه باشد به حق رسیده است.

اي مفضّتل! متا نترد    خطاب بته مفضّتل استت:     در حديث ديگري از امام صادق 

پروردگار خود بوديم و نرد او كسی جر ما نبود كه در ساية ستبرفام او بتوديم، ختدا را    

ستوديم. جر ما نه فرشته بتود   كرديم و او را به يگانگی می گفتیم و تقديس می تسبی  می

گونته كته    كه ختدا اراده كترد و فرشتتگان و ديگتر آفريتدگان را آن     و نه جانداري، تا آن

 2ت آفريد و سپس علم آن را به ما رسانید.خواس

احاديث در طینت ابدان و ارواح و قلوب آنان و اسم اعظمی كه به آنان داده شتده و  

علومی كه از خرينة غیب به آنان مرحمت شده و ساير فضايل اهل بیت، بسیار استت و  
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شتغولیم بته   باالتر از آن است كه در وهم من و تو بیايد. در اين حديث كه به شرح آن م

اشاره شده است كه روايات دربتارة آن بته حتد تتواتر     « تطهیر»يكی از فضايل يعنی آية 

 است.

 حقیقت عصمت

تفسیر شتده، يتا بته پتاكی از     « شک»به « رجس«  در اين حديث شريف و احاديث ديگر:

همة عیوب. نفی شک مستلرم نفی عیوب قلبی و قالبی، بلكته مستتلرم عصتمت استت،     

اختیاري و حالتی نفسانی است و نوري باطنی است كته از نتور    غیر چون عصمت امري

زنتد، از   شود. خطاها و گناهانی كه از انسان سر متی  كامل يقین و اطمینان تام حاصل می

كمبود يقین و ايمان است. درجات يقتین و ايمتان هتم بستیار متفتاوت استت. يقتین و        

او را بته   . يقین علی بن ابتی طالتب  كند اطمینان كامل انبیا آنان را از گناهان حفظ می

اي به اي از دهان مورچهفرمايد: اگر همة عالم را به من دهند كه دانه جا رسانده كه می آن

 1ستم بگیرم، نخواهم كرد.

هتاي   هتاي عتالم طبیعتت و ظلمتت     زوال شرك و شک و پاك ساختن آنان از پلیدي

از مقاماتی است كه به وصف و  وابستگی به غیرخدا، آنان را خالص براي خود ساخته و

 بیان نیايد.

 ناپذیری ایمانتوصیف

تر كسی بته حقیقتت نتوري آن آگتاه گتردد.      ايمان يكی از كماالت روحانی است كه كم

خود مؤمنان هم تا در عالم دنیا و ظلمتت طبیعتت هستتند، از نورانیتت ايمتان ختود و       

ايتن عتالم استت، هرچته را از     كراماتی كه نرد خدا دارند، مطلت  نیستتند. انستان تتا در     

جا بشتنود، فتوراً آن را بتا صتورت      هاي عالم باال يا خذالن و عذاب آن كرامات يا نعمت

هتاي   هايی را كه خدا به مؤمنان وعده داده، با كرامتت كند. مثالً كرامت دنیايی مقايسه می
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عتالم در  هتاي آن   كند، يا قدري باالتر، در حالی كه نعمتت  سالطین و بررگان مقايسه می

توانیم تصور كنیم كته يتک شتربت آب بهشتت، داراي همته      گنجد و نمیتصور ما نمی

 هاي متصور است. لذت

كنند و پیوسته خدا  كه وقتی دو مؤمن يكديگر را مالقات كرده با هم مصافحه میاين

 نگترد، در روايتات ديگتري هتم ايتن مضتمون آمتده استت. امتام بتاقر           به آن دو می

كنند، خداونتد بته وجته شتريف      دو مؤمن با هم مالقات و مصافحه می فرمايد: وقتی می

 1ريرد، مثل فروريختن برگ از درختت.  كند و گناهان آنان فرو می خود به آنان توجه می

هتايی  داند اين نظر حق تعالی چه نورانیت و كرامتی در باطن دارد و چه حجاب خدا می

هتايی از متؤمن   دارد و چته دستتگیري  متؤمن و نتور جمتال الهتی برمتی       را از میان بندة

 فرمايد! می

ها را شناخت و از آن غافل نشد. آن نكتة حقیقی،  بايد نكته و سرّ حقیقی اين كرامت

تحكیم مودت و محبت و تجديد عهد اخوت در راه خداست و در احاديث به اين نكته 

 اند. اهمیت داده

 فرمايد: می امام باقر
بّییییاً ّ هما حُ رَشیییی حَ صییییافَ ما فَ ياِ  ِ ريْیییی نَ يْ عَییییی  ُ  َ يَیییی اهللُ  لَ َخییییحا  ر ْ صییییافَ يییییا وََ قَ تیَ إ ا الْ  نينَ ؤمِ إّ  الُمیییی»
وقتی دو مؤمن با يكديگر مالقات و مصافحه كنند، خداوند دستتش را   2؛«هِ بِ احِ َصیلِ 

كند و با هر يتک از آنتان كته محبتتش بته رفتیقش        می آنان واردهاي  میان دست
 كند. می تر باشد مصافحه بیش

ديگري است كه اگر محبت آن دو نسبت به هم برابر باشد، رحمت الهتی   در حديث

 3گیرد. هر دو را فرا می
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 یقین )و حرص و رضا(

 فرمود: امام صادق 
َِ النّ  َْ رضِ ال يُ  ر ْ  مِ لِ سْ المُ  رءِ المَ  ينِ قِ يَ  ةِ حَّ ن  ِ مِ »  هِ َِیؤْ م يیُ ْ میا لَیلَیعَ  مْ نماُ لُیاهلل  وال يیَ  إِ خَ سَ عِ  ا

  هِ ِقیزْ بِ  نْ ّر ِمیفَیی مْ َُ  َ رّ  رَحی نْ لَی؛ وَ  ٍ َیابِ   ةُ َراهيَ    ُ    رُ يیَ ال   وَ ريصٍ حَ  رصُ حِ  هُ سنقُ ال يَ  زقَ ّ  الرف اهلل؛ فإ
یَب     ْ لِ نْ َمیالْ  نَ ِمی ر  فِ ا يَ مَ ََ  یِب  ْ ا يُ َمیََ   هُ زقُیبِ  هُ ََ  لَ َ یجَ  هِ طِ ْسیقِ وَ  هِ لِی ْ  َ قیا : إّ  اهلل عِ  مَّ . َُیلُ نْ الَمی هُ َُ
یِفی  َ زْ والُحی مَّ الَای لَ َ یجَ ضا؛ وَ والرف  قينَ ْ اليَ فِ  ةَ احَ الرّ وَ  حَ وْ الرّ  ّْ از درستتی   1؛«إِ خَ الّسیوَ  كف ْ ال

يقین مرد مسلمان آن است كه با خشم و سخ  خدا مردم را راضی نكند و آنتان  
زيرا روزي را حترص و آز حتريص    ،نداده مالمت نكندها  آنرا بر آنچه خدا به 

گرداند. و اگتر يكتی از شتما از روزي    یآورد و كراهت كسی هم آن را برنمنمی
رستد، چنانچته    متی  ش به اوا گريرد، روزي می كه از مرگگونه  آن خود فرار كند،

ت خود، راحتی و آسايش را در لرسد. سپس فرمود: خداوند با عدا می مرگ به او
 يقین و رضا قرار داد و اندوه و غم را در شک و خشم.

*   *   * 

 ت، يعنی خشمگین بودن و نارضايتی.برخالف رضا اس« سَخَ »

 جا عطف تفسیري است.به معناي عدل است و در اين« قِس »
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كته رَوح، راحتتِ دل استت و    يک معنا دارد، يعنی استراحت. يا آن« رَوح و راحت»

 راحت، استراحت جسم. 

اضطراب نفس در وقت « همّ»مجلسی، شايد   هم يک معنا دارد. به گفتة« همّ و حرن»

 جرع و اندوه پس از فوتِ آنچه به دست آورده است.« حرن»باشد و تحصیل 

كه متراد آن استت   ، دو احتمال دارد: يا آن«اهلل هِ َِیؤْ يیُ  مْ ا لَ مَ  یلَ عَ  مْ اُ نمُ لُ ال يیَ »كه فرموده اين

كند، چون شتايد ختدا   كه اگر مردم چیري به او اعطا نكنند، آنان را مالمت و مذمت نمی

قدير الهی نبوده پس نبايد احدي را مالمت كند. يا مقصتود آن  روزي او نكرده است و ت

است كه آنان را بر آنچه خدا به آنان عطا نكرده مالمت نكند، چون عطیة خدا بته متردم   

گويد: اگر مردم بداننتد خداونتد    متفاوت است و جاي مالمت نیست. مثل روايتی كه می

كنتد. ايتن احتمتال دوم    نمی مردم را چگونه خلق كرده است، هیر كس كسی را مالمت

علتی كه ذكر شده است، زيرا مالمتت بتر     رسد، خصوصاً با مالحظة تر به نظر می مناسب

مردم در فقر و تنگی معیشت، وقتی است كه رزق در اختیار آنان باشد و كوشش اسباب 

دانند كه تالش و حرص نیست كه رزق را ستوق دهتد،    توسعه گردد. ولی اهل يقین می

 ان را مالمت نكنند.پس ديگر

 مقسوم بودن رزق، مطلوب بودن تالش

رساند رزق، مقستوم و مقتدّر استت و آيتات قترآن هتم        بايد دانست بین رواياتی كه می

كنتد، منافتاتی    رساند، و رواياتی كه امر به تحصیل معاش و طلتب رزق متی   همین را می

كتاري  ستی و بتی نیست. در احاديث فراوانی تشويق به كسب و تجارت و نكوهش از س

 شده است.

فتدايت    عمر بن مسلم چه كرد؟ گفتت:   از علی بن عبدالعرير پرسید: امام صادق 

دانتد  شوم، تجارت را رها كرده و به عبادت روي آورده است. فرمود: واي بر او، آيا نمی

لَیُه  َيْجَ یْل َوَمیْن يَیتَّیِ  اهللَ شود؟ وقتتی آيتة   كسی كه ترك طلب كند دعايش مستجاب نمی



  932  متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. به Heading 1خطا برای اعمال 

 نازل شتد، گروهتی از اصتحاب رستول ختدا      ،1 َيْحَتِسبُ َويَیْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال*  َمْخَرجاً 

درها را به روي خود بستند و مشغول عبادت شدند و گفتند: امر متا كفايتت شتد. ايتن     

خبر به پیامبر رسید، حضرت آنان را خواست و پرسید: شما را چه چیتري بته ايتن كتار     

يا رسول اهلل! روزي ما را خداوند متكفل شد، ما هتم بته عبتادت روي    واداشت؟ گفتند: 

آورديم. فرمود: كسی كته چنتین كنتد دعتايش مستتجاب نیستت، در پتی طلتب روزي         

 2برويد.

وجه عدم منافات اين است كه پس از طلتب روزي، بتاز هتم رزق و همتة امتور در      

د. طلتب معتاش از   كه طلب ما در تسمین روزي مستقل باشت تحت قدرت خداست، نه آن

وظايف بندگان است و ترتیب امتور و جمت  استباب ظتاهري و غیرظتاهري ختارج از       

اختیار بندگان و وابسته به تقدير الهی است. انسان داراي يقین، در عین حال كه از طلب 

دهد، باز همته چیتر را از ذات    ايستد و وظايف مقرر عقلی و شرعی را انجام میباز نمی

دانتد. پتس   و هیر موجودي را مؤثر در وجود و كماالت وجود نمی داند مقدا حق می

گويد صاحب يقین صحی ، بر عدم توسعة ارزاق مردم مالمت  اين حديث شريف كه می

 كند، يعنی اگر آنان به مقدار معمول طلب كردند، جاي مالمت نیست.نمی

 عالمت صحت یقین

كته  ار داده استت، يكتی آن  در اين حديث، دو چیر را عالمت صحت و سالمت يقین قر

كه مردم را به سبب آنچه ختدا بته آنتان    غضب خدا را به رضاي مردم نفروشد، ديگر آن

 نداده مالمت نكند. اين دو از ثمرات كمال يقین است.

انسان طالب رضا و خشنودي مردم و جلب نظر و قلوب آنان استت، چتون آنتان را    

دوستت  پرستت و متال  ثالً كسی كه پتول داند. م در اموري كه مورد طم  اوست مؤثر می

گويتد   طلب، از مريدان تملّتق متی  كند. رياست است، پیش ثروتمندان خضوع و تملّق می
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تا دل آنان را به دست آورد. زيردستتان از رؤستا و رؤستا از زيردستتان فرومايته تملّتق       

ختواه  جتو و حتق  گويند. مگر آنكه طالب رضاي حق باشند و در مرئوسیت هم حتق  می

 شند.با

اند: يا آنكه در اثر يقین، همة اسباب ظاهري و مؤثرات صتوري  مردم در دنیا دو دسته

خواهنتد و در  بینند و نمتی دانند و از غیر خدا چیري را نمی را مسخّر ارادة ازلی خدا می

شناسند و يقتین آنتان بته هتیر شتک و ريبتی        دنیا و آخرت، تنها او را مالک و مؤثر می

شود و قلبشان قلتب   اشخاص، درهايی از معارف به رويشان باز می آمیخته نیست. چنین

گردد و تنها رضاي حق را طالبند و زبان حالشان چنین است كه: الهی! اگتر تتو    الهی می

عطا كنی، كیست كه بتواند جلوي آن را بگیرد و اگر تو از ما چیري را من  كنی، كیستت  

گشايند و رضاي همتة موجتودات را بته     كه بتواند عطا كند. چشم نیازشان را به حق می

فروشند. و در عین حال كته بتراي كستی جتر ختدا چیتري قائتل        سخ  حق تعالی نمی

كننتد،  نگرند و كسی را به امري مالمت نمی نیستند، به همه به نظر رحمت و عظمت می

. اين از ثمرات شجرة طیبة يقتین  مگر براي صالح حال و تربیت او. مثل انبیاي الهی 

 يمان و معرفت آنان به حدود الهی است.و ا

خبرنتد، يتا اگتر خبتري دارنتد، نتاقص استت و        اند كه از حق بی گروه ديگر كسانی

كنتد،   ايمانشان ناتمام. چون نظر به اسباب ظاهري آنان را از مسبّب االستباب غافتل متی   

رسد كه رضايت مخلتوقی ضتعیف را    طلبند و كارشان به جايی می رضاي مخلوق را می

شتوند،   سازند، با اهل معصیت همراه می كنند و اسباب غضب خدا را فراهم می ب میجل

دهنتد، يتا تصتديق و     كنند، فتواي به باطتل متی   امر به معروف و نهی از منكر را ترك می

زننتد، تتا نظتر اهتل دنیتا و صتاحبان        كنند، يا غیبت كرده، تهمت می مورد میتكذيب بی

هتاي بستیار    ز ضعف ايمان است و انسان را به مهلكهها امنصب را جلب كنند. همة اين

كنتد و در امتور،    شود و دشتمنی متی   كند. چنین كسی به بندگان خدا بدبین می دچار می

 نمايد. آنان را مالمت می
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 حرام و رزق مقسوم

، در ذيل اين حديث، بحثی آورده كه آيا رزق مقستوم از  العقول ةمرآمرحوم مجلسی در 

كه مختتص بته حتالل استت؟ در ايتن متورد،       شود يا آن م هم میطرف خدا، شامل حرا

اند. ورود بته   اشاعره و معترله اختالف دارند و هر كدام به آيات و رواياتی تمسک جسته

اين بحث از حوصلة اين نوشته بیرون است، ولی به هر حتال نبايتد عقیتده بته مقستوم      

اصول ثابت، حالل و حرام  بودن رزق در حالل و حرام، مستلرم جبر گردد. ما به حسب

دانتیم،   دانیم. چنانچه معاصی را هم به تقدير و قضاي الهی می را مقسوم از طرف حق می

ولی مستلرم جبر و فساد هم نیست. در اين اوراق، زمینة اقامة برهان نیستت، بته همتین    

 كنیم. اشاره قناعت می

ت كته آيتا رزق   اين اس 1بحث ديگري كه مرحوم مجلسی در ذيل اين حديث آورده،

بندگان مطلقاً بر خدا واجب است، يا در صورت كسب و تالش واجب استت؟ در ايتن   

كنیم. قبالً اشاره كترديم كته تقستیم ارزاق بته حستب قضتاي الهتی        مورد هم بحث نمی

 منافات با سعی و كوشش در طلب ندارد.

 وح و راحت در یقین و رضارَ

حرن و همّ را در شک و ستخ  قترار داده   خداوند، رَوح و راحت را در يقین و رضا، و 

و اين به مقتضاي قس  و عدل است. اين راحتی و همّ و حرن كه در حديث آمتده، بته   

كه در ذيل تقسیم ارزاق ذكر شده، راجت  بته امتور دنیتوي و كستب معتاش       مناسبت آن

است. انسان داراي يقین به حق و تقديرات او كه همه بر اساا مصال  است، همة امور 

گردد و تالش او براي كسب معیشت بتا   ها برايش سهل می راي او آسان و همة مصیبتب

طلب دنیاطلبان اهل شک و شرك فرق دارد. آنان به اسباب ظاهري توجه و اعتماد دارند 

اي به آنان برستد بته نظرشتان خیلتی نتاگوار      ند، اگر صدمهپیوسته در ترلرل و اضطرابو 
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 دانند.صال  غیبی نمیآيد، چون آن را آمیخته به م می

افكنتد و   داند، در اين راه خود را به رن  می كسی كه تحصیل دنیا را سعادت خود می

بینیم كه اهل دنیا دائم در رنجند و راحتی قلتب   شود. می راحت و خوشی از او بريده می

بتی شوند و اگر مصی مبتال می پايانو جسم ندارند و اگر دنیا از دستشان برود به اندوه بی

گردند و اين بتراي آن استت كته در قضتاي الهتی و عتدل       می تاببر آنان وارد شود بی

 پروردگار، شک و ترلرل دارند.



 

 

 

 

 

 

 

 والیت و اعمال

 گفتم: محمد بن مارد گويد: به امام صادق 
: لیتُ . قیا  قُ كَ لِی َ  تُ لْ قیُ   ْ قَ قا : . فَ تَ ئْ ا شِ مَ  لْ مَ اعْ فَ  تَ فْ رَ : إ ا عَ لتَ قُ  كَ نَّ ا رَ نَ لَ  یَ وِ بُ  يثٌ  ِ حَ »

ا . واهلل  َمییین َ ُ یییيییه باجِ : إنّییا هلل و]إنّیییا[ إلَ ْلییی ل فقییا َ رَ ْمییینا الخَ عُ رِ نا وإ  َشییقُ رَ ا وإ  َسییینْ نَیییوإ  زَ 
 نْ ِمیی تَ ئْ مییا ِشیی لْ َمییاعْ فَ  تَ ْفییرَ إ ا عَ  لییتُ ! إّنمییا قُ مْ اُ نیْ َعیی عَ ِضییوُ ل وَ َمییِنا عال َ ُاِخیی  یین َ ا ر  نَ ننَ فُ رنَصیی
؛«ِ  كْنیمِ  لُ بَیقْ يیُ  هُ إنَّی  فَ  ِ ثيرِ ََ وَ  رِ يْ الخَ  يلِ لِ قَ 

-ما روايت شده كه شما فرمتوده ي حديثی برا1

فرمتود:   .«ختواهی بكتن   می وقتی معرفت پیدا كردي )در حق ائمه(، هر چه»ايد: 
گفتم: هرچند زنا كنند، سرقت كنند و شراب بنوشند؟ بته متن    ام.آري چنین گفته

انتد، متا   انصافی كترده  نسبت به ما بیلیه راجعون، به خدا قسم إا نّإهلل و انّإفرمود: 
شتود؟!   می شويم و از آنان حساب برداشته می خودمان به اعمال خودمان مؤاخذه

ختواهی از عمتل    متی  ام اين است كه: وقتی معرفت پیدا كردي، هرچهآنچه گفته
 شود. می خیر بكن، چه كم چه زياد، از تو قبول

*   *   * 

 جمع بین اخبار

و كیفیتت بنتدگی و    و ائمه هتدي  مربوط به حاالت پیغمبر اكرمكسی كه به روايات 
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هتايی كته آن حضترت و امیرالمتؤمنین و     تضرع و زاري آنان در پیشگاه ختدا و توصتیه  

شتود   امامان ديگر به موالیان خالص داشتند مراجعه كند، براي او علم قطعی حاصتل متی  

ها مراد نیست.  ظاهر آنكه اگر بعضی روايات به حسب ظاهر مخالف آن احاديث است، 

ها به نحوي تسويل شود كه با آن احاديتث قطعتی و صتري      پس اگر امكان داشت كه آن

ها  گويندة آن هكنیم، يا علمش را ب كنیم، يا جم  عرفی می منافات نداشته باشد، تسويل می

 پردازيم. گردانیم. اين احاديث بسیار زياد است، به ذكر بعضی میبرمی

 رمود:ف امام صادق 

ییینا ُهیییتُ ي َ ِشییی» ّْ ِّ  ن َ بُ احِ م ال  1؛ٍ«عحیییز  ن ُ لُ بیَ قْ اسیییتیَ  يیییلُ اللّ  نیَُّامُ َجیییإ ا  ِينَ الّییی ن َ لُ احِ النّییی ن َ لُ اعِ الییی

اند كه داراي حترن و اندوهنتد، از شتدت حترن و عبتادت،       شیعیان ما كسانی

الغر اندامند، و چون تاريكی شب آنان را فرا گیترد، بتا حترن از آن استتقبال     

 كنند. می

 ل فرمود:به مفضّ مام صادق ا

ا َجیبَ وَ  هِ قِ خالِ لِ  لَ مِ عَ وَ   ُ ا ُ اَ ّ  جِ واشتَ  هُ جُ رْ فیَ وَ  هُ نُ طْ ّف عَ عَ  نْ مَ  یلِ عَ  ةُ ا شي َ   فإّنمَ ةَ لَ فْ السَّ إيّاْ وَ »
از اين مردم پست برحتذر   2؛«رٍ َفی ْ جَ  ةُ شیي َ  كَ فُاولئِی كَ ُاولئِ  تَ ريْ إ ا بَ   فَ هُ قاعَ عِ  خافَ وَ  هُ اعَ نَ َیَ 

یتف  عفكسی است كته شتكم و فترج او     اين نیست كه شیعة علی باش، جر 

باشد، جهادش شديد و عملش براي پروردگارش باشد، به ثواب او امیتد بنتدد و   

 بن محمدند. از عقابش بترسد. اگر اين جماعت را ديدي، آنان شیعة جعفر

خدا چیري  كنیم ازنیاز نمیبه خیثمه فرمود: به شیعیان ما برسان كه ما بی امام باقر

را )يعنی به اعتماد ما از عمل باز نمانند( و به شیعیان ما برسان كه آنچه پیش خداستت،  

-توان رسید. به شیعیان ما برسان كه در قیامت حسرت كسی بیش جر با عمل به آن نمی

تر است كه عدلی را وصف كند، سپس با آن مخالفت كند و به سوي غیر آن روي آورد. 

رسان كه اگر به آنچه مسمورند عمل كنند، فق  آنان در روز قیامتت اهتل   و به شیعیان ما ب
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  921  صفحه اصلی استفاده کنید.به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه  Heading 1خطا برای اعمال 

 1نجاتند.

 است كه: نیر از امام باقر
باطتتتل را هتتتاي  ر ي 2؛«اهللَ  ن ر ییاعَ ا إال َمیینَ تیُ ا شییي َ َمیی اهللِ نَ   فَیییبُ اهِ َِ الَمیی مُ ُ ییعِ  بْ هَ ِْ ال ََیی»

ب نجتات  ايم و انتستاب بته اهتل بیتت، استبا     متابعت نكنید )كه بگويید ما شیعه
 كه اطاعت خدا كند.ماست(، به خدا قسم شیعة ما نیست مگر آن

در حديث ديگري از آن حضرت است: اي جابر! آيا كسی را كه مدعی تشی  استت،  

دارد؟ به خدا قسم! دوست ما  كند كه بگويد ما خاندان اهل بیت را دوست می كفايت می

. از خدا بترسید و براي آنچه نترد  كه از خدا پروا كند و مطی  او باشدكسی نیست جر آن

تترين بنتدگان   خداست )ثواب( عمل كنید. خداوند با كسی خويشاوندي ندارد. محبوب

تتر باشتد. اي جتابر! جتر بتا       تقواتر و مطی  ترين آنان كسی است كه بانرد خدا و گرامی

توان به قرب خدا رسید. با ما آزادي از آتش نیست و كسی هم حجتت  اطاعت خدا نمی

 ر خدا ندارد. سپس فرمود:ب
یی  نْ َمیی» یی  نْ َمییّْ  وَ لِیینییا وَ ن لَ ُاییطي ییاً فیَ هلل مُ  ا َ ََ ا إال نَییتیُ اليیَ وِ  نییا ُ ا َُ َمییوَ   و  ا َعیینَییلَ  نَ ُاییياً فیَ اِ ییهلل عَ  ا َ ََ
كه عصیان خدا كنتد  كس مطی  خدا باشد دوست ماست و هرهر  3؛«عِ بَ الینَ وَ  لِ َمیال َ عِ 

 توان رسید.رهیرگاري نمیدشمن ماست، و به واليت ما جر با عمل و پ

بر كوه صفا ايستاد و فرمتود: اي   فرمايد كه رسول خدا نقل می نیر حضرت باقر 

اوالد هاشم! اي اوالد عبدالمطلب! من رسول خدا به سوي شتمايم و بته شتما مهربتانم.     

عمل من براي خود من است، عمل شما هم براي خودتان. نگويید كه محمتد از ماستت   

شود. نه، اي بنتی عبتدالمطلب،    جا وارد شويم كه او وارد میما هم همانو زود است كه 

دوستان من از شما و غیر شما تنها پرهیرگارانند. آگاه باشتید، روز قیامتت اگتر شتما بتا      

بار دنیا نرد خدا بیايید و ديگران آخرت را بر دوش خود كشیده باشند، من شتما را  كوله
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 چهل حدیث امام خمینیبرکرانة شرح    929

 1نخواهم شناخت.

كته  ووا يمانی است كته صتداي نالته و زاري شتنید، تتا آن     در حكايت معروف طا

صاحب آن ناله خاموش شد، گويا غش كرده باشد، چتون بته بتالین او آمتد، ديتد امتام       

تو فرزند رستول ختدايی، جگرگوشتة      است. سر او را بر دامن گرفت و گفت: سجاد

ستی  فاطمه زهرايی، بهشت از آن شماست. حضرت فرمود: خداونتد بهشتت را بتراي ك   

آتش را هم بتراي كستی    .آفريد كه او را عبادت و اطاعت كند، اگرچه غالم حبشی باشد

 2آفريد كه او را نافرمانی كند، گرچه از اوالد قريش، يا سید قريش باشد.

َسیَبْت َبِهينَیةٌ اي همچتون:  ها آيتات شتريفه  افرون بر اين یل  نَیْفیٍس ِعَمیا ََ َُ،3  َفَمیْن
َوَمییْن يَیْ َمییْل ِمثْیَقییاَ  َ بٍَّة َشییّراً يَیییَر  * ٍة َخْيییراً يَیییَر يَیْ َمییْل ِمثْیَقییاَ  َ بَّ 

َسییَبْت و و 4 َاییا َمییا يیْ َعلَ َلَاییا َمییا ََ
اْ َتَسَبتْ 

هتا   هاي خويش است و تسويل آن رساند هر كسی در گرو عمل هست كه می 5

 هم خالف ضرورت است.

م دارد، از جملته  ها احاديثی هم در كتب معتبر است كه سند صحی  هت در مقابل اين

  كه: اين حديث امام صادق 
بتا ايمتان، هتیر عملتی      6؛«لٌ مَ عَ  هُ  َ مَ  عُ فَ نیْ ال يیَ  رُ فْ ال ُ  كَ ِلِ ََ   وَ لٌ مَ عَ  هُ  َ مَ  ر  ضُ يَ ال  اإليما ُ »

 زند و با كفر هیر عملی سود نبخشد.ضرر نمی

در ايتن دستته از   « ضترر »احاديث ديگري با همین مضمون است. مرحتوم مجلستی   

ت را به دخول در آتش يا خلود در آن تفسیر كرده است. پتس ورود در آتتش، بتا    روايا

 هاي قیامت است، منافات ندارد. هاي ديگري كه در برزخ و موقف عذاب

كنتد   ممكن است اين اخبار را به اين معنا حمل كرد كه ايمان، چنان دل را روشن می
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  923  به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

به سبب آن نور ايمان، با توبته و  كه اگر فرضاً گاهی خطا يا گناهی از انسان صادر شود، 

گذارد اعمالش به حساب قیامتت بیفتتد، پتس    كند و نمی رجوع به سوي خدا جبران می

 مفهوم اين احاديث، دعوت به ايمان و بقاي آن است.

 فرمود: در حديث ديگري است كه امیرالمؤمنین زياد می
ییخَ  فيیهِ  ! فییإّ  السیّيئةَ مْ  ُ    يینَ مْ  ُ  يینَ »  ةُ نَ َسیی  والحَ رُ َفیغْ َیُ  يییهِ فِ  السیّيئةُ   وَ  ِ رِ ْيیْ غَ ِفیی ةِ نَ َسیالحَ  نَ ِمی رٌ يیْ
دين خود را حفظ كنید و از آن دست برنداريد، زيترا   !اي مردم 1؛«لُ بَ قْ ال َیُ   ِ رِ يْ ْ غَ فِ 

گناه در آن بهتر از حسنه در غیر آن است. گناه در آن آمرزيده شود و حستنات و  
 عبادات در غیر آن قبول نگردد.

مثال آن ترغیب به مواظبت بر دين حق است و داللت دارد كه گناهان اين حديث و ا

توان گفتت ستیئات آنتان     مؤمنین و صاحبان دين باالخره آمرزيده شود. از اين جهت می

بهتر از حسنات ديگران است كه هیر وقت قبول نشود. به هر حال اين حتديث داللتت   

 كه سیئات اهل ايمان مؤاخذه ندارد.ندارد بر اين

 جمله احاديث مشهور بین فريقین اين است: از
دوستتتتی  2؛«ةٌ نَ َسیییا حَ َاییی َ مَ  عُ َفییینیْ ال يیَ  ّيئةٌ َسییی هُ ُضیییغْ عیُ وَ   ّيئةٌ ا َسیییَاییی َ ّر مَ ُضیییيَ ال  ةٌ نَ َسیییحَ  یّ ِلیییّب عَ ُحییی»

رساند و دشمنی او گناهی اي است كه با آن هیر گناهی ضرر نمیحسنه علی
 است كه هیر نیكويی با آن سود نبخشد.

مثل همان حديثی است كه دربارة ايمتان گذشتت. معنتاي آن يتا همتان      اين حديث 

است كه عالمة مجلسی احتمال داده بود، يعنی مقصود از ضرر، خلتود در آتتش استت،    

شود.  كه سرماية ايمان است، موجب شفاعت او و نجات از آتش می يعنی حب علی 

است كه فرمودنتد: شتما   هاي گوناگون برزخ منافات ندارد. در حديث  ولی اين با عذاب

يا مقصود آن است كه  3كنیم. برزخ خود را اصالح كنید، ما در قیامت از شما شفاعت می

كند كه از گناهان پرهیر كند و اگر هم گاهی به  حب آن سرور، نورانیتی در دل ايجاد می
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 گذارد مهار نفس گسیخته گردد. كند و نمی گناه مبتال شد، آن را با توبه ترمیم می

 َسیيفَئاَِِاْم َحَسیَنالٍ يُیبَی فُ  اهللُ جمله احاديثی است كه در ذيل آية  از
آمده استت و   1

دربارة كسانی است كه توبه كنند و ايمان آورند و عمل صال  انجام دهند. مضمون يكی 

كتار را روز قیامتت در   فرمود: مؤمن گنته  باقراز اين احاديث چنین است: امام محمد 

شود و هیر يتک از متردم    دار حساب او می ند، خود خداوند عهدهآور حساب می موقف

كه اقترار  كند تا آن سازد. پس از آن گناهانش را به او معرفی میرا از حساب او آگاه نمی

گاه پروردگار به نويستندگان اعمتال دستتور دهتد كته گناهتان او را بته         به گناه كند. آن

گويند: براي اين بنده يک گناه هتم   مردم می حسنات تبديل كنند و به مردم اظهار نمايند.

دهد او را به بهشت ببرند. اين استت تسويتل آيته و ايتن دربتارة       نبود؟! سپس دستور می

 2كاران از شیعیان ماست به خصوص. گنه

كه اين بحث را طول دادم براي اهمیت مطلب است، چون بسیاري از اهتل منبتر   اين

فهمد كه متردم   ه صدر و ذيل آيه را مالحظه كند، میفهمانند. كسی ك به مردم عامه بد می

مگر آنان كه ايمان آورنتد و توبته كننتد و عمتل      ،شوند مطلقاً از اعمال خود مؤاخذه می

صال  به جا آورند. در هر كس اين سه صفت جم  شود، رستگار و متورد لطتف الهتی    

استت و  شود و ايتن ختاص شتیعیان اهتل بیتت       است و سیئات او به حسنات مبدل می

حاصتل نشتود و    ديگران از آن محرومند، زيرا ايمان، جر با واليت علی و اوصتیاي او 

 ايمان به خدا و رسول هم جر با واليت قبول نشود.

پس اي عرير! شیطان و هواهاي نفسانی، تو را مغرور نكند. انسان تنبتل و مبتتال بته    

شی  و حب اهتل بیتت،   كند به مجرد دعوي ت شهوات و حب دنیا و جاه و مال گمان می

دانتد كته   جواز ارتكاب هر حرامی را دارد و قلم تكلیف از او برداشته شده. بدبخت نمی

مغتر هتم از   رود كه همان محبت بتی  شیطان او را فريفته است و در آخر عمر بیم آن می
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  922  به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

دستش برود و با دست خالی در صف مخالفان اهل بیت محشور گردد. ادعتاي محبتتی   

شود با كسی دوست بود و اخالص داشتت   باشد پذيرفته نیست. مگر می كه دلیل نداشته

و برخالف مقصود و مطلوب او اقدام كرد؟ نتیجه و ثمرة درخت محبت، عمل بتر طبتق   

آن است و اگر اين ثمره را نداشته باشد، بايد دانست كه محبت نبوده، خیال محبت بوده 

 است.

براي بست  احكتام و اختالق و عقايتد      و اهل بیت او همة عمر خود را پیامبر اكرم

صرف كردند و مقصد آنان اصالح و تهذيب بشر بوده و در اين راه، هر قتتل و ذلتت و   

اهانتی را سهل شمردند و از اقدام باز نماندند. محبّ و شیعه آنتان كستی استت كته در     

 مقاصد آنان با ايشان شركت كند و پیرو آنان باشد.

بان و عمل به اركان، از مقوّمتات ايمتان بته شتمار آمتده،      كه در اخبار، اقرار به زاين

سرّي طبیعی و سنتی الهی است. حقیقت ايمان مالزم با اظهار و عمل است. در سرشتت  

عاشق، اظهار عشق و تغرّل در شسن معشوق نهفته است. اگر عمل نكرد، مؤمن نیستت و  

رود  و فشار از بین متی ترين حادثه مغر هم با كممحبت ندارد. صورت ايمان و محبت بی

 شود. و تهیدست به عالم آخرت منتقل می

 والیت اهل بیت، شرط قبولی اعمال

كه واليت و معرفت، شرط قبول اعمال است. اين ذيل حديث شريف داللت دارد بر اين

از مسلّمات و ضروريات مذهب شیعه است و احاديث فراوانی در اين باب است. چنتد  

 آوريم: نمونه را براي تبرّك می

فرمود: حقیقت و مخّ امر و نقطة اعال و كلید و باب اشیا و رضاي ختدا،   امام باقر

هتا بته عبتادت ايستتد و      اطاعت امام است پس از معرفت او. آگاه باشید، اگر كسی شب

روزها روزه گیرد و همة اموالش را صدقه دهد و همة روزگار را ح  گرارد، ولتی ولتیّ   

مواالت كند و اعمالش به راهنمايی او باشد، براي او بر خدا هیر  خدا را نشناسد تا با او
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 1باشد.ثوابی و حقی نیست و از اهل ايمان هم نمی

اي كته شتما داريتد در روز قیامتت نترد      فرمود: هركس بتدون عقیتده   امام صادق

-شود و هتیر گنتاهی از او بخشتوده نمتی    اي از او پذيرفته نمیخداوند آيد، هیر حسنه

 2گردد.

شود  ها استفاده می احاديث در اين باب و با اين مضامین بسیار است و از مجموع آن

است. اما  كه واليت شرط قبول اعمال و شرط قبول ايمان به خدا و نبوت رسول مكرم

شرط صحت بودن آن براي اعمال، چنانچه بعضی از علما فرمودند، معلتوم نیستت و از   

اعمتال  « مستبصتر »يتی كه در عتدم وجتوب قضتاي    آيد. مثل رواروايات هم چنین برمی

خود را مذكور است كه غیر از كسی كه در زمان ضاللتش، زكات را به غیتر اهلتش داده   

 3دهد. است، ساير اعمال را قضا نكند و خداوند به او اجر می
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 مقام مؤمن نزد حق تعالی

 فرمود: العلوم جناب باقر
 ْلِی ا َ رَهی نْ   َمیّمی ُ حَ ل قیا : يیا مُ َْ  َ ْنیعِ  نِ مِ ؤْ الُمی ا ُ ا َحی  َمیبف  : يیا بَ قیا یف بالنّ عِی یَ رِ لّما ُاسْ »
ا رنَی ءٍ یْ َشیِفی لُ  ْ  َّ رَ ا ََییَمی؛ وَ ْيیا ِ لِ روْ  ةِ رَ صْ نُ  یإلَ  ءٍ یشَ  عُ رَ ا رسْ رنَ   وَ ةِ عَ حابَ المُ عِ  ینزَ عابَ   ْ قَ لّياً  فیَ وَ 
ییوَ  لَ نْ َمییالْ   ُ رَ ْ ییيَ  نِ المییؤمِ  اةِ فَییْ وَ ِفیی ی    رَ تَیییََ   هُ لُییاعِ فَ  َْ  نينَ ؤمِ الُمیی  َ بییا ِ عِ  نْ ِمیی . وإ َّ هُ ََ اءَ َسییمَ   ُ رَ ر
یغَ  یإلَی هُ تُ فیْ رَ ن َ یلَی؛ وَ ینیالغِ  [ إالهُ حُ لِ ْصیال ]يُ  نْ مَ   نينَ ؤمِ الُمی  َ ا ِ بَیعِ  نْ ِمی . وإ َّ كَ لَیاَ لَ  كَ لِی َ  رَ يیْ
 نْ ِمیی  ٌ ْبییعَ  یَّ إلَیی ّربُ َقییتیَ ا يیَ َمیی. وَ كَ لَییاَ لَ  كَ لِیی َ  رِ ْيییغَ  یإلَیی هُ تُ فیْ رَ َ یی نْ لَیی؛ وَ رُ ْقییالفَ  [ إالهُ حُ لِ ْصییال ]يُ  نْ َمیی
یعِ   ا ِ بَیعِ  إ ا ؛ فَییبّیهُ ُاحِ  یحتّی ةِ لَیالنافِ عِ  یَّ إلَی بُ رَّ َقیتیَ يَ لَ  . وإنّیهُ هِ ْيییلَ عَ  تُ ْضیرَ ّمیا افتیَ مِ  یَّ إلَی بَّ رَحی ءٍ َْْ
 هِ عِیی  ُ ِطیینْ يیَ  یِِ الّیی هُ انَ َسییلِ وَ  هِ عِیی رُ ِصییبْ يیُ  یِِ الّیی  ُ رَ َصییعَ وَ  هِ عِیی عُ مَ ْسییيَ  یِالّیی هُ  َ مْ إ ًا َسیی تُ ْنیی  َُ هُ بتُییرحبَ 
چون پیتامبر را در شتب    1؛«هُ تُ يْ طَ رعْ  ینلَ أَ   وإ  سَ هُ تُ بْ رجَ  یعان َ  ا؛ إ ْ اَ عِ  شُ طِ بْ يیَ  یتالّ   ُ  َ يَ وَ 

عرض كرد: پروردگارا! حتال متؤمن    معراج به حضور خدا بردند، رسول خدا

نرد تو چگونه است؟ فرمود: اي محمد! كسی كه بتراي متن دوستتی را اهانتت     

من برخاسته است و من از هر چیر زودتر دوستانم را يتاري كتنم   كند، به جنگ 

ام مثتل تتردد در وفتات     دهنتدة آنتم متردد نشتده    و من هرگر در امري كه انجام

دارم. همانتا  ختوش نمتی   دارد و من ناراحتی او رامؤمن، او مرگ را خوش نمی
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ا بته  كنتد و اگتر او ر  بعضی از بندگان مؤمن مرا جر غنا و توانگري اصالح نمی

شود. و بعضی از بندگان مؤمن مرا جر فقتر اصتالح    جر آن بازگردانم هالك می

اي از شتود و هتیر بنتده    كند و اگر او را بته غیتر آن برگتردانم هتالك متی      نمی

تتر باشتد از آنچته بتر او      شود به چیري كه محبتوب بندگانم به من نرديک نمی

كه او را دوستت  نافله، تا آنشود با  ام و همانا بنده به من نرديک میواجب كرده

شتنود و   شوم كه بتا آن متی   دارم. پس وقتی دوستش داشتم، من گوش او می می

گويد و دستت او كته بتا     بیند و زبان او كه با آن سخن می چشم او كه با آن می

كنم و اگر درخواستت كنتد بته او عطتا      گیرد. اگر مرا بخواند اجابتش می آن می

 كنم. می

*   *   * 

 فعل مجهول از إسراء است، يعنی سیر دادن در شب.« يَسرِاُ»

 يعنی مؤمن چه قدر و منرلتی نرد تو دارد؟« ما حال المؤمن»

يعنی تحقیر كند و خوار بشمارد و ذلیل كند، اهانت مؤمن براي ايمان به ختدا  « اَهان»

 و به خاطر حق تعالی.

 به معناي دوست و محب است.« ولیّ»

 ه، محاربه و خروج براي جنگ يا اظهار آن است.مراد از مبارز« بارزنی»

 يعنی كراهت آوردن، خوش نیامدن.« ئةمسا»

اين جمله در اين مقام براي رف  اشتباه و جواب گمانی استت كته   « إنّ من عبادي...»

كننتد اگتر بنتدة     اطّالعی از نظام اتمّ و تقدير الهی سؤال میشايد عموم مردم به خاطر بی

كنتد؟ و   ه منرلت و قدر دارد، چرا او را به فقر و فالكت مبتتال متی  مؤمن نرد خدا آن هم

دهد كه حاالت بنتدگان   شوند؟ جواب می ها ثروتمند می اگر دنیا قابل نیست، چرا بعضی

نیتازي و  كند و بعضی را بتی  من و احوال دلشان متفاوت است. بعضی را فقر اصالح می

 داست.هر دو كرامت مؤمن و عرت و جاه او در پیشگاه خ

اين جمله و جملة بعدي بیان مقام قرب مؤمنان كامل است. ابتدا « وما يتقرّب إلیّ....»
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حال مؤمنان و قدر آنان را بیان فرمود، پس از آن مؤمنان را به دو يا سه قستمت تقستیم   

نمود. يكی عموم مؤمنین، ديگري مؤمنان كامل كه با نوافتل و فترائض بته ختدا تقترّب      

 جويند. می

جتا منظتور،   بطش به معناي حمله و گرفتن با شدت و عنف است. در ايتن  ،«يبطش»

 مطلق گرفتن است.

 معنای نسبت تردید به خدا

در اين حديث شريف، به حق تعالی نسبت تردد داده شده است. همچنتین در احاديتث   

به خداوند داده شده و علما هر كدام طبق مذاق و مسلک « امتحان»و « بداء»ديگر نسبت 

سه وجته بیتان كترده     اربعیناند. شیخ بهايی در كتاب  ن را توجیه و تسويل فرمودهخود آ

 1است.

جتا دور از  هاست. ما در ايناما روش حكما و عرفا در اين باب و امثال آن غیر از آن

 كنیم. تفصیل، در حدي كه به اعتبار نرديک و با ذوق موافق باشد ذكر می

هر جمتال و جتالل ختدا و مراتتب تجلیتات      بايد دانست كه همة مراتب وجود، مظا

ربوبی اويند و هیر موجودي از خود استقاللی ندارد و همه مسخر امتر و مطیت  فرمتان    

َوَمیا َبَمْيیَت ِإْ  َبَمْيیَت َوَلِ ینَّ اويند. در آيات قرآن هم اشاره به اين نكته فراوان است. آيته  
پیامبر و هم نفی آن از او، اشتاره   هاست. هم نسبت دادن رمی بهيكی از آن ،2َبَمی  اهللَ 

است. هم تو تیر انداختی درست است و هم تو تیر نینتداختی،  « امر بین االمرين»به مقام 

فرمايتد:   يعنی به استقالل خود. پس تو هم رامی هستی هم نیستتی. در جتاي ديگتر متی    

قتبض   الموت موكل بتر كه ملکبا آن 3گیرد، ها را میخداوند، هنگام مرگ اشخاص جان

در حتالی كته جبرئیتل و پیتامبر،      4دانتد.  متی  لّوح است. در جايی خدا را هادي و مضر
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دهتد،   است. در يک مورد نفخ صور را به اسرافیل نسبت می هادي است و شیطان مضلّ

 در يک جا به خودش.

و همة انبیتا و همتة هستتی، در     با يک نظر، اسرافیل و عررائیل و جبرئیل و محمد

ايی مطلق و ارادة نافذ الهی، چیري نیستند تتا چیتري بته آنتان نستبت داده      برابر فرمانرو

شود. همه مظاهر قدرت و ارادة حقند. و از نظر توجه به اسباب و مسببات، همة استباب  

به جاي خود درست و در نظام اتمّ هستی، همه چیر بر استاا استباب و مستببات اداره    

ايستتد.   كار باز داريم، چرخ دايرة وجود می اي را ازشوند و اگر اندك سبب و واسطه می

اگر كسی اين مشرب عرفانی را درك كند و به دل برساند، همة اين ابواب بر او گشتوده  

 داند.شود و هیر نسبتی را هم مجاز نمی می

بعضی از فرشتگان موكّل بتر قتبض روح متؤمنین، از يتک ستو مقامتات متؤمنین را        

هتا حاصتل    بینند. حالت ترلرل و ترديتد در آن  را میبینند، از آن طرف كراهت مؤمن  می

دهد، همچنتان كته اصتل تتوفّی و      آيد. همین حالت را خداوند به خودش نسبت می می

هتا بته حستب مستلک      طور كته آن  هدايت و ضاللت را به خود نسبت داده است. همان

 اين نیر صحی  است. عرفانی صحی  است، 

ه در ايام گذشته بته نظتر رستیده و آن    وجه ديگري براي اين حديث شريف است ك

 اين است كه:

بندگان خدا، يا عارفان و اولیا و سالكان اهل دلند، كه مجذوب و شیفتة حق و جمال 

هاي حب جتاه   هاي دنیوي و ظلمت ها و زينت اويند و نظر به غیر او ندارند. يا در جلوه

رند. گروه سوم مؤمنانند و مال غرقند و توجّهی به عالم قدا و نظري به محفل انس ندا

لم قدسند و به حسب توجّه به اين عتالم، از مترگ   اكه به حسب نور ايمان، متوجه به ع

لكتی و ملكتوتی و الهتی و خلقتی و آخرتتی و      كراهت دارند. خداوند از اين تجاذب مُ

تعبیتر فرمتوده استت. گويتا فرمتوده استت: در هتیر موجتودي از         « ترديتد »دنیوي، بته  

جاذب ملكی و ملكوتی مثل بندة مؤمن نیست. خود او از مرگ كراهت اين ت  موجودات،

اش بقاي او در دنیاست. امّا ديگتران  پسندد كه الزمهدارد، اما خدا هم ناراحتی او را نمی
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 چنین نیستند، اولیا جاذبة مُلكی ندارند و دنیازدگان جاذبة ملكوتی را فاقدند.

ها  رد او مالصدرا تحقیقاتی دارند كه ذكر آنمیرداماد و شاگ در اين مقام، محقق كبیر، 

 1انجامد. به طول می

 اصالح حال مؤمنین با فقر و غنا

بعضی از بندگان مرا جر فقر اصالح  فرمايد:  كه در اين حديث شريف، خداوند میاز اين

شتوند، معلتوم    شوند و بدون آن هالك می نیازي اصالح میكند و بعضی با غنا و بینمی

خداوند هرچه به مؤمنین مرحمت فرمايد، از غنا و فقر و سالمتی و بیمتاري   شود كه می

سازي قلبشان است. اين حتديث، بتا   و امنیت و وحشت، براي اصالح حالشان و خالص

كند، تا به نوعی  گويد خداوند مؤمنان را به انواع درد و فقر و بال مبتال می احاديثی كه می

دهد، در عتین حتال او    ات ندارد. گاهی به كسی ثروت میآنان را از دنیا پرهیر دهد، مناف

چتون متراج او بته      كند تا او را از حبّ دنیا منصترف ستازد،   را به بالهاي ديگر مبتال می

بینتد، متوجته دنیتا     نحوي است كه اگر فقیرش كند، چون سعادت را در مال و منال متی 

دهتد   را در دسترا او قرار متی افتد. ولی دنیا  شود و در دنیاطلبی به هالكت ابدي می می

دهتد.   و براي شیفته نشدن، آن را همراه زحمات و صدمات خارجی و داخلی قترار متی  

گاهی مبتال ساختن مؤمن به فقر، براي اصالح اوست، گاهی ابتالي به ثروت. ثروتمندان 

 بینند. كنند در عیش و نوش دنیايند، خود را در فشار و زحمت و ابتال می هم كه فكر می

كته از روايتات   گونته   آن در عین حال منافات ندارد كه فقراي مؤمن نرد خدا برتر باشند،

 شود. معلوم می

 قرب به فرایض و نوافل

بدان كه براي سالک الی اهلل و مهاجر از خانة تاريک نفس به سوي كعبتة حقیقتی، يتک    

ه گتاهی  سفر روحانی و سلوك عرفانی است. مبد  آن خانة نفس است و منازلی دارد كت 
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هاي نورانی و ظلمانی تعبیر شده است. از هفت حجاب تا هفتاد هرار  ها به حجاب از آن

بتا   نقل شده كه پیامبر ختدا  اند. در تكبیرهاي افتتاحیة نماز از ائمة اطهار حجاب گفته

در مورد سجده بر تربت حسینی روحتی فتداه    1خرق هر حجابی تكبیري فرموده است.

هتا را بته سته     گاهی عدد آن 2درد. گانه را میهاي هفت آن حجابهم آمده كه سجدة بر 

 اند. اند، گاهی هرار منرل گفتهحجاب كلی رسانده

خانة تاريک نفتس استت، منتازل آن، مراحتل و       به هر حال، مبد  اين سفر روحانی،

مراتب آفاق و انفس است و غايت آن، ذات مقدا حق است. وقتی انسان سالک، قتدم  

یّت خود گذاشت و در طلب مقصد اصلی و خداجويی، از ايتن خانته ختارج    بر فرق انان

هتا را   ها را كنار زد و دل از همة موجودات كند و بتت  شد و منازل را طی كرد و حجاب

از كعبة دل فرو ريخت و وجهة دلش تنها بته ستوي ختدا شتد، در ايتن حتال از ختود        

شتود و او بتا    او كارگر متی  گردد، پس حق در وجود شود و در خدا محو می خود می بی

گیرد و با زبان حق  بیند و با دست قدرت حق می شنود و با چشم حق می گوش حق می

شود و چشم و گوشش جر بته حتق بتاز     كند و از غیر حق، كر و كور و الل می نطق می

 شود.نمی

آيد. با همین شتعله و جذبتة   اين مقام، جر با جذبة الهی و شعلة عشق او فراهم نمی

شود تا در اين وادي  شود و آن جذبة ربوبی او را دستگیر می ق حق، به او نرديک میعش

 حیرت نلغرد.

 3کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد  تا که از جانب معشوق نباشد کششی

گاهی عنايتت    پس منتهاي قرب نوافل، فناي كلّی است و پس از اين فنا و محو كلّی،

دهتد.   آورد و به مملكت خودش ارجاع می به خود می شود و او را ازلی شامل حالش می

است كه حالت انس و طمسنینته استت و   « وحْصَ»بود و اين حالت « صَعق»حالت پیشین 
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  703  زبانه صفحه اصلی استفاده کنید.به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از  Heading 1خطا برای اعمال 

شود. ايتن صتحو و رجتوع بته كثترت را       هاي جالل و جمال الهی بر او كشف می جلوه

ب نوافتل  توان قتر  گويیم و اين غیر از حالت غفلتی است كه براي ماست. می می« قرب»

 را فناي اسمائی دانست و قرب فرايض را فناي ذاتی.

در ذيل اين حديث شتريف گويتد: اصتحاب دل را در ايتن      اربعیندر « شیخ بهايی»

ها راه  كند و هیر كس به آن مقام، كلمات بلند و اشاراتی است كه مشام جان را معطّر می

هتا بچشتد    سلب كند تا از آن ها، راحت از خودها و مجاهدت كه با رياضتنیابد مگر آن

 ها برسد.... و به آن

اين بیان كه در حديث شريف است، مبالغة در قرب استت و بیتان استتیالي محبتت     

او را   اش. پس مراد آن است كه وقتی بنده را دوستت داشتتم،  الهی بر ظاهر و باطن بنده

در استرار  نمتايم و فكتر او را    كنم و به عالم قتدا متوجته متی    به محل انس جذب می

تا در مقام قرب ثابت قدم بماند و محبتت بتا گوشتت و ختون او       كنم، ملكوت غرق می

كه ممروج گردد تا از خود و حس خويش غافل گردد و اغیار از نظرش محو شود، تا آن

 1من به منرلة چشم و گوش او گردم.

هم فرمايد: عارف چون از خود منقط  شد و بته حتق   « خواجه نصیر طوسی»جناب 

ها را مستغرق در قدرت حق و همة علوم را مستغرق در علتم   متصل گشت، تمام قدرت

ها را مستغرق در ارادة حق و همة وجتودات و كمتاالت را از ناحیتة او     حق و همة اراده

بیند. در اين هنگام، خداوند گوش و چشم و قدرت و علم و وجتود او گتردد، پتس     می

 2 شود.عارف در اين حال، متخلّق به اخالق اهلل

اش ايتن استت: اگتر انستان     عالمة مجلسی هم در اين مقام، كالمی دارد كه خالصته 

ها چیري جر حسرت و نتدامت   قواي خود را در راه شهوت و شیطان صرف كرد، از آن

هتا را بته قتواي     ها را در راه اطاعت خدا صرف كرد، خداونتد آن  ماند و اگر آنباقی نمی

و گوش او، چشم و گتوش روحتانی گتردد و بتا آن      كند، پس چشم روحانی تبديل می

                                                 

 .  )با تلخیص(35، ح 144، ص اربعین .1

 .314، ص 3، ج شرح اشارات .2



 چهل حدیث امام خمینیبرکرانة شرح    703

گوش، كلمات مالئكه را بشنود و با مرگ، آن سم  و بصر ضعیف نشود و در قبر بتا آن  

چشم و گوش روحانی سؤال و جواب واق  شود و در قیامت هم به واسطة اين سم  و 

برخالف آنتان كته داراي ايتن چشتم و گتوش        بصر روحانی، داراي سم  و بصر است،

 1شوند. نیستند و كور و كر محشور می

واجبات از مستحبات افضل استت،  بايد دانست كه ظاهر حديث شريف آن است كه 

 چه از سنخ هم نباشند.اگر
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 معرفت اسمای حق و مسألة جبر و تفویض

 فرمود: حضرت رضا 
ییمَ   عِ مَ آ َ  اهلل: يییا اعیینَ  قییا َ » ییََ  یِِ الّیی تَ رنْیی تَ ْنییَُ   یتِ يئَ ِْ ییا ََ َمیی كَ ِسییفْ نیَ لِ  اءُ َْ  يییتَ  َّ رَ  یّنَِ ُقییعِ اء؛ وَ َْ
َِ را ِ فَ   نْ ِمی کَ اعَ ا رَ یَمیاً؛ يینف راً قیَ يصی اً عَ يمَسی کَ لتُ  َ ی. جَ تِ يَ صِ  ْ ی مَ لَ عَ  تَ ينّ قیَ  ْتِ مَ  ْ نِ عِ   وَ یِض
؛ كَ ْنیمِ  كَ اَِ نَ َسیحَ عِ  یلَیروْ  یرنّی كَ لِی َ . وَ كَ ِسیفْ نیَ  نْ ِمیفَ  ةٍ ّيئَ ن سَ مِ  كَ اعَ ا ر َ مَ اهلل؛ وَ  نَ مِ ٍة فَ نَ سَ حَ 
َْ . وَ ینّیمِ  كَ ئاَِ سیيف عِ  یلَ روْ  تَ رنْ وَ  ختداي تعتالی    1؛«ن َ ألُ ْسیم يُ ُهیوَ  لُ ا رفَ یّمیعَ   ُ ال ُاسیأَ  ینیرنَّ   ا

 خواهی براي خودت می فرمود: اي فرزند آدم! به خواست من، تو آنی كه آنچه را
خواهی، و به توانايی من، واجبات مرا به جا آوردي و با نعمتت متن قتدرت     می

ی مرا يافتی. تو را شنوا، بینا و توانا قرار دادم. هرچه از نیكويی به تو برسد نافرمان
كه متن بته   از خداوند است و هرچه از بدي تو را رسد از خود توست، براي اين

ختتودت از متتن هتاي   تتو از ختتودت ستراوارترم و تتتو بته زشتتتی   هتتاي  نیكتويی 
 پرسش شوند.كنم پرسش نشوم، و آنان  می سراوارتري، زيرا من از آنچه

*   *   * 

 خدا یدو مقام برای اسما

بدان كه مشیّت حق تعالی و ساير اسما و صفات او از قبیل علم و حیتات و قتدرت، دو   
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مقام دارد: يكی مقام اسما و صفات ذاتی و ديگري اسما و صفات فعلی. ذات مقتدا او  

از جهت بسی  محض، كل كمتاالت و مستتجم  همتة استما و صتفات استت و همتة        

گردد و هرچه كماالت و اسما و صفات جمال و جالل او به حیثیت بسی  وجودي برمی

ماوراي وجود است، نقص و قصور و نیستی است و چون ذات مقدّا و صِرف وجتود  

 و وجود صِرف است، پس صِرف كمال و كمال صرف است.

ة در مقام اسما و صفات فعلی، كه مقام ظهور به اسما و صتفات ذاتتی استت و مرتبت    

است، بتا همته استت،    « معیّت قیومیّه»تجلی به صفات جالل و جمال است، داراي مقام 

جتا وجته خداستت، مقتام     همه جا هست، مقام وجه اهلل است كه هرجا توجه كننتد، آن 

ُهیَن ها و زمین است و مقتام مشتیت مطلقته استت. در آيتة       نوريّه است كه نور آسمان
 َباِ نُ اِهُر َوالْ ِخُر َوالظّ ا وَُّ  َواآل


 به هر دو مقام اشاره شده است. 1

در مقام مشیت فعلی، احاطة قیومی به همة موجودات ملكی و ملكتوتی دارد و همتة   

و مظاهر آنند. به حسب اين مقام از مشتیت فعلتی و فنتاي    تعیّنات  موجودات به نحوي

ه مشیت بندگان در آن است كه فرموده است: اي فرزند آدم! به مشتیت متن تتو آنتی كت     

كنی، ذات تو و كماالت تو به عین مشیت من است و خود  خواهی مشیت می آنچه را می

مشیت منی. براي اين مطلب عرفانی شتواهد بستیاري   تعیّنات  تو و كماالتت از مظاهر و

 ها لرومی ندارد. از آيات و روايات است كه ذكر آن

 ویضاشاره به مسأله جبر و تف

  به مسسلة جبر و تفويض و مذهب درست در اين اي واضدر اين حديث شريف، اشاره

موضوع شده، يعنی امر بین امرين و منرلت بین منرلتین. هم براي بنده، اثبتات مشتیت و   

كند، هم  ها  را به مشیت خدا دانسته است. هم بنده مشیت می انجام و قوّت شده، هم آن

اي از بست   او جلوه كند، قوّت مشیت او به مشیت خدا ظاهر است. اگر بنده معصیت می

                                                 

 .3(: 57حديد ) .1



  711  به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

شود. مشتیت بنتده،   رحمت واسعة خداست. ولی افعال و اوصاف هم از بنده سلب نمی

فانی در مشیت حق است. و چون جاي اين اشكال بتوده كته: پتس نقتايص و رذايتل و      

معاصی را هم بايد به خدا نسبت داد. در پاسخ اين اشكال، فرموده كه چون حتق تعتالی   

ل است، پس آنچه از ناحیه اوست كمال و خیر است و آنچته  صِرف كمال و خیر و جما

نقص و رذيله و شرّ است، از سوي او نیست، شتروري كته در عتالم طبیعتت استت، از      

 ها متعلق جعل نیست. تضاد موجودات و تنگنايی عالم دنیاست و تضاد بین آن

پس آنچه از خیرات و كماالت و حسنات است از خداست و آنچته نقتص و شتر و    

هتاي دنیتوي و اختروي و خیترات مُلكتی و       صیت است از خلق است. همة ستعادت مع

هاي دنیا و آخرت و شرور ايتن   ملكوتی از سرچشمة خیرات افاضه شده و همة شقاوت

 عالم و عالم ديگر، از قصور و نقصان خود اشیا است.

ستت  اما بیان اولويت خدا از بنده در خیرات و اصل انتساب آن به بندگان بتراي آن ا 

كه نسبت خیرات به مبد  اصلی، نسبت وجتود و بالتذات استت، چتون خیترات، ذاتتی       

 وجود است و اصل افاضة خیرات از خداوند است، اما در سیئات و شرور چنین نیست.

 سؤال نشدن از خدا و سؤال شدن از دیگر موجودات

و در ا فالسفة محقق گويند: براي فعل خدا، غايت و غرضی جر ذات مقدا او نیست و

غايتی جر ذات خود و ظهور و تجلی او ندارد، چون هر فاعلی كته بتا قصتد    ايجاد اشیا 

كند، براي هر غايتی كه باشتد، هرچنتد رستاندن نفت  يتا ثتواب بته         غیر ذات، كاري می

يابتد و وجتود آن    ديگري يا براي عبادت و ثنا و معرفت، با آن فعل و غايت كمتال متی  

ين مستلرم نقص و قصور است و اين بر ختداي متعتال   برايش بهتر از عدم آن است و ا

 محال است.

ُل َعمَّا يَیْفَ یلُ ئَ  ُيسْ الو یت و چرايی نیست، پس در افعال او سؤال از لمّ
امتا ستاير    1
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موجودات در افعال خود اغراض و مقاصدي ديگر دارنتد، غیتر از ذات ختود. عاشتقان     

به لقاء اهلل و ساحت قدا الهی  جمال حق و مجذوبان و مقربان، هدف افعالشان رسیدن

است و موجودات ديگر هم به حسب كمال و نقص و شتدت و ضتعف ختود، غترض     

زايد بر ذات دارند. و چون ذات مقدا خدا كامل مطلتق و جمیتل مطلتق استت، كعبته      

آمال همة موجودات و مقصد نهايی همة سلسلة كاينات است و ختودش كعبتة آمتال و    

رد. و چون او در غايت جمتال و كمتال استت و نظتام     غايت و مقصدي وراي خود ندا

دايرة وجود، ساية آن ذات جمیل است، پس سؤال از غايتت و غترض، ستؤالی از روي    

 جهل و نقصان است و ديگر موجودات به سبب نقصان در ذات و فعل، مورد سؤالند.

نیر، چون خداوند حكیم مطلق است، هر فعلی كه از او صادر شود در غايتت اتقتان   

است، پس نبايد سؤال شود، به خالف موجودات ديگر. پس چون فعل حق در كمال تام 

و نظام اتمّ است، از آنچه كند سؤال نشود، و ديگران چون چنین نیستند، سؤال شتوند و  

اين علت آن است كه او اولی به حسنات است و بنده، اولی بته ستیئات، چتون هرچته     

 باشد، از خداست. سیئات باشد از بنده است و هرچه حسنات



 

 

 

 

 

 

 

 صفات حق

 فرمود: می شنیدم امام صادق  گويد:  ابوبصیر
 هُ  اَُی رُ َصیالبَ   وَ نعَ مُ ْسیال مَ وَ  هُ  اَُ  عُ مْ السَّ   وَ نمَ لُ  ْ ال مَ وَ  هُ اَُ  َ  مُ لْ ال ِ ا وَ عّینَ بَ  لَّ جَ ّز وَ عَ  اهللُ   ِ زَ يیَ  مْ لَ »
 هُ ْنیمِ  مُ ْلیال ِ  عَ قَی  وَ نمُ لُی ْ المَ  َیا َ وَ  ا شیياءَ  ثَ  َ ّمیا رْحیلَ فیَ  ؛وبَ  ُ ْقیال مَ وَ  هُ اَُی َ  ةُ بَ  ْ الُقی  وَ رَ صَ بْ ال مُ وَ 
. وبِ قیی ُ المَ  یلَییعَ  ةُ بَ  ْ الُقیی  وَ رِ َصییبْ المُ  یلَییعَ  رُ َصییالبَ   وَ نعِ مُ ْسییالمَ  یلَییعَ  عُ مْ السَّیی  وَ نمِ لُیی ْ المَ  یلَییعَ 
 ةٌ فَ ِ ییی َیییةَ رَ الحَ  ! إ َّ كَ  لِییین اهلل َعییی یالَ َ یییفقیییا : َیَ  َیییًال قیییا َ رف حَ تَ مُ  اهللُ   ِ زَ يَیییی مْ لَییی: فیَ تُ ْلیییقیُ  ا َ قَییی
 ةٌ ََیی َ حْ مُ  ةٌ فَ ِ یی  مَ الَ یی ّلمییًال قییا  فقییا : إ َّ  َ تَ مُ  اهللُ   ِ زَ يَییی مْ لَیی: فیَ تُ ْلییقُ . قییا  فیَ لِ ْ ییالفِ عِ  ةٌ ََییح َ مُ 
ا َ ةِ يّ لِ عأزَ  تْ سَ يْ لَ  پیوسته خداوند عرّ وجلّ پروردگار متا   1؛«ّلمَ  َ تَ ال ُمیّل وَ ّز وَجیعَ  اهللُ   َ 

كه معلومی نبتود و شتنوايی ذات او بتود،    ، ذاتش بود با آنبود، در حالی كه علم

اي نبود و قتدرت  كه ديده شدهكه مسموعی نبود، و بینايی ذاتش بود، با آنبا آن

كه مقتدوري نبتود. پتس چتون اشتیا را ايجتاد كترد و معلتوم،         ذاتش بود، با آن

او بتر   موجود شد، علم او بر معلوم واق  شد و شنوايی او بر مستموع و بینتايی  

ديده شده و قدرت او بر مقتدور. ابوبصتیر گويتد عترض كتردم: پتس همیشته        

خداوند متحرك بوده؟ فرمود: خدا برتر از اين است. حركت، صفتی استت كته   

شود. گفتم: پس خداوند همیشه متكلم بوده؟ فرمتود: كتالم،    با ايجاد، حادث می

                                                 

 .2، ح227، ص 2، ج كافی .1

 حدیث

81 



 چهل حدیث امام خمینیبرکرانة شرح    714

 ی نبود.كه متكلمصفتی است حادث، نه ازلی. خداوند بود، و حال آن

*   *   * 

 عینیت صفات خدا با ذات

در اين حديث شريف، به عینیت ذات مقدا حق با صفات كمالیه او مثل علم و قدرت 

جتا  و سم  و بصر اشاره شده است. اين از مباحث مهمی است كته تفصتیل آن در ايتن   

 كنیم. اي مختصر طبق برهان حكما و اهل معرفت میگنجد. اما اشارهنمی

سنخ كمال و جنس جمال و تمام است، بته عتین وجتود و اصتل حقیقتت      هرچه از 

گردد. در سراي تحقق، يک اصل شريف است كه سرچشمة همة كمتاالت و  هستی برمی

خیرات است و آن حقیقت وجود است. و اگر جمی  كماالت، عین حقیقت وجود نباشد 

فاستد بستیار دارد.   اش تحقق دو اصل است و ايتن م و با آن دوگانگی داشته باشد، الزمه

پس هرچه كمال است، نه به حسب مفهوم و ماهیت، بلكه به واستطة تحقتق و حصتول    

 تر نیست، آن هم وجود است.در اعیان كمال است و آن يک اصل بیش

حقیقت وجود هم، بسی  محض از همة جهات است و مطلقاً در ساحت مقتدا او  

خلتوص حقیقتت ختود بتاقی     تركیب نیست، تا وقتی كه به اصل صراحت ذات خود و 

است و اگر از اصل حقیقت خود تنرل كنتد، تركیتب عقلتی و ختارجی بتر او عتارض       

 شود. می

 آيد: از اين سخن دو قاعده به دست می

كه بسی ِ از هر جهت، با يک حیثیت و جهت، همة كماالت استت، يعنتی از   يكی آن

ساير استما و صتفات   همان حیثیت كه موجود است، عالم و قادر و حیّ و مريد است و 

جمال و جالل بر او صادق است. از همان جهت كه قادر استت عتالم استت، از همتان     

جهت كه عالم است قادر است. اختالف مفاهیم اسما و لغتات، مربتوط بته اختتالف در     

شود و اگتر مفتاهیم    حقیقت عینی نیست. مفاهیم مختلف كمال، از شیء واحد انتراع می

 ف انتراع شود )مثل آنچه در ممكنات است( اين عرضی است.هاي مختل كمال از حیثیت



  711  به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. Heading 1خطا برای اعمال 

كه آنچه از جمی  جهات، كامل و صِرف كمتال و خیتر استت، بايتد از همتة      دوم آن

جهات بسی  باشد و هرچه كه تركیتب در آن راه دارد، كامتل از همته جهتت نیستت و      

حتق  نقص و عدم در آن راه دارد و آنچه ناقص است، بسی  مطلق نیستت. پتس چتون    

تعالی بسی  تام است و تركیب كه مستلرم امكان و فقر و تعلق به غیر استت در او هتیر   

راه ندارد. كامل از جمی  جهات است و داراي همتة استما و صتفات استت و او اصتل      

آنكه وجود او به غیر وجود آمیختته باشتد، يتا     حقیقت و صري  ماهیت هستی است، بی

، صِترف حیتات استت، صِترف قتدرت استت،       كمالش به غیركمال. او صِرف علم است

 صِرف سم  و بصر و ساير كماالت است.

 علم، قبل از ایجاد

از مباحثی كه در اين حديث به آن اشاره شده، علم خداست در ازل، به معلتوالت ختود   

قبل از ايجاد. اصل آن و كیفیت آن مورد اختالف است كه آيا اين علم، به اجمال استت  

ذات است يا عین ذات، قبل از ايجاد است يا همراه ايجاد، كه بايتد   يا به تفصیل، زايد بر

 1به محل آن رجوع كرد.

آنچه در اين حديث آمده، اين است كه علم به معلوم قبل از ايجتاد در ازل استت و   

عین ذات است و علم او تفصیلی است. چون فرموده: او بصیر و سمی  به اشتیاء استت،   

نیست. در تبیین اين مسسله به روش محققین فالسفه و در صورتی كه مبصر و مسموعی 

جا عرفا، مطالبی در كمال دقت و مبتنی بر اصول و مقدمات بسیار است كه اين  به طريقة

 گويیم: تر می افرايد. امّا به بیانی ساده ها نیست و بر حیرت می مجال بحث آن

یعی نیست كته متواد   هاي طب مثل علیت فاعل  علّیت و مبدئیّت خداي واجب الوجود،

دهد، يا مثل بنّا  مثل نجار كه در مادة موجود تغییراتی می  ، را با هم تركیب و تفصیل كنند

كند. بلكه او با نفس اراده و بدون ستابقه، اشتیا را موجتود     كه مواد موجود را تركیب می

لم بته  ع  كند و نفس علم و ارادة او علت ظهور و وجود اشیا است. به بیان واض  تر، می
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كنتد در   سبب و علّت تامة شیء، مستلرم علم به شیء است، مثل منجّم كه علم پیدا متی 

فالن روز و فالن ساعت، خسوف يا كسوف خواهد شد. علم او به خستوف و كستوف،   

هتا را   به واسطة علم به اسباب است، چون حركات خورشید و ماه و زمتین و فاصتلة آن  

كنتد. و  ة او صحی  باشد، يک ثانیه هتم تخلّتف نمتی   داند و اگر ضب  و محاسب دقیقاً می

شود و حق تعالی هم به  چون همة سلسلة اسباب و مسبّبات به ذات مقدا او منتهی می

 ذات خود كه سبب جمی  موجودات است علم دارد، پس علم به مسبّبات هم دارد.

 معنی سمع و بصر حق تعالی

و « ستم  »مورد بحتث استت، اثبتات    يكی از مباحثی كه در باب اسما و صفات خداوند 

ارجتاع  « علم»تر حكما و متكلمین، سم  و بصر را به براي حق تعالی است. بیش« بصر»

اند و هر كدام هم بیانی دارند. بسیاري هم بعضتی استما و صتفات را بته يكتديگر      كرده

اند و ايتن   هبه صالح و نظام اتمّ ارجاع كرد« علم»خداوند را به « ارادة»اند. مثالً  برگردانده

درست نیست، زيرا اگر مقصود آن است كه خداوند، داراي اراده و سم  و بصر نیستت  

آيتد   اند، باطتل استت، چتون الزم متی    و همان علم را به اراده و سم  و بصر تعبیر كرده

 خداوند، مبد  وجود باشد، بدون اراده و اختیار.

  مالیه آن است كته آن صتفت،  عالوه بر اينكه میران در باب اتّصاف خدا به اوصاف ك

اراده   از صفات كمالیه است. وجود، هرچه تنرّل كنتد، « اراده»شک صفت كمال باشد. بی

كه به مثل معادن و نباتتات برستد كته داراي اراده نیستتند و     شود، تا آن در او ضعیف می

مثتل    ،شود تر می هرچه رو به كماالت و افق اعال تصاعد كند، اراده در او ظاهرتر و قوي

تواند با اراده، عنصتري را بته عنصتر ديگتر      انسان كامل كه داراي ارادة كامل است و می

كنتیم،   تبديل كند و عالَم طبیعت تحت ارادة اوست. پس اراده را بتراي ختدا اثبتات متی    

 بدون ارجاع آن به حقیقت ديگر.

بته   در سم  و بصر نیر چنین است و از كماالت است. حقیقت سم  و بصر، وابسته

سم  و بصر در عالم طبیعت « ظهور»آالت و ادوات جسمی نیست. احتیاج به آالت، در 
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نه نقص علم و سم  و بصر. موساي كلتیم اهلل،    است و اين از نقص عالم طبیعت است،

كترد و جبرئیتل را    با فرشتگان تكلم می شنید و رسول اكرم در مناجات كالم حق را می

ديتد، بتا   شنید و چشتمی آن را نمتی  ر گوشی آن را نمیديد و هی به صورت ملكوتی می

كه هنگام نرول وحی، با جناب رسول در يک مجلس بودند. سم  و بصتر از علتومی   آن

است كه زايد بر اصل علم و غیرحقیقت علم است و از كماالت مطلتق وجتود استت و    

 ت.ها براي خداوند كه اصل وجود و سرچشمة كمال هستی است، الزم اس اثبات آن

گرداننتد،  هتا برمتی   اگر مقصود آنان كه اراده و سم  و بصر را به علم يا علم را به آن

اين است كه علم و اراده، با يک حیثیت براي خدا ثابت است و سم  و بصر و علتم در  

هاي مختلف ندارند، اين مطلبی درست و مطابق با برهان است،  ذات مقدا خدا حیثیت

گردد و دارد، همة اوصاف به حقیقت وجود صرف برمیولی اختصاص به اين اوصاف ن

اين با اثبات اوصاف مختلتف بتراي ختدا منافتات نتدارد و هرچته وجتود بته وحتدت          

تر خواهتد   تر باشد و از افق كثرت دورتر و مبرّاتر، نسبت به اسما و صفات جام  نرديک

كماالت و  كه به صِرف وجود برسد كه نهايت وحدت و بساطت و جام  همةبود، تا آن

اسما و صفات است و همة مفاهیم كمال و معانی جمال و جالل، بر او صتادق استت و   

ها بر او اولی است. و آنچه وحدتش در بتاالترين مرتبته باشتد، همته استما و       صدق آن

 صفات و كماالت بر او صادق است.

كته يكتی از   پس حق تعالی، داراي جمی  كماالت و اسما و صفات استت، بتدون آن  

ها به ديگري برگردد، بلكه هر كدام حقیقتاً بر ذات مقدا او صادق استت و ستم  و    آن

كته در ذات مقتدا او   بصرش و اراده و علمش همه به معانی حقیقی استت، بتدون آن  

 كثرت الزم آيد.

 کیفیت تعلق علم خدا بر معلومات

ي كمالی جا كه خداوند، علم بسی  ذاتی و ازلی به همة موجودات و جهات وجود از آن

اي در ها براي ذات مقتدا او معلتوم و مكشتوف استت و هتیر ذره      ها دارد، همة آن آن
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عالم از ازل تا ابد از قلمرو علم او خارج نیست. اين عبارت كه در حديث شريف است 

)چون اشیا را ايجاد كرد و معلوم، موجود شد، علم او بر معلوم واق  شد...( احتمال دارد 

شود اشتاره باشتد. ايتن تجلتی بته       به تجلی فیض مقدا حاصل می به علم فعلی او كه

فیض مقدا در تحت حوادث زمانی و تغییرات نیست و ايجتاد او از شتائبه حتدوث و    

تغییر مبرّاست. علم فعلی او كه آيه حقیقی حق و ظهور علم ذاتی اوستت، بستی  تتام و    

جهتت كته فتانی در     واحد مطلق است و در آن تعیّن و تجدد و تركیب نیست و از ايتن 

 .داننتد  تحت كبريابی حق و نفس حضور در محضر ذوالجالل است، آن را علم خدا متی 

داند و جرئیت و محدوديت در معلوم، ستبب محتدوديت    او جرئیات را به علم كلی می

شود. پس علم او محی  و قديم و ازلی و غیر متغیر است و معلومش محتاط و  علم نمی

كند كه آنان علم  داند، گمان می كه اسلوب كالم حكما را نمیآن محدود و ثابت و متغیّر.

هتا و   یت و جرئیت را به معناي متداول در عرف منطقتی اند و كلّ به جرئیات را نفی كرده

 كه در اصطالح اهل معرفت، به معناي ديگر است.اند، غافل از آن لغويان حمل كرده

 میزان صفات ثبوتیه و سلبیه

وتیه و سلبیه براي خداوند، آن است كه هر صفتی از اوصاف كمتال و  میران در صفات ثب

جمال، براي اصل حقیقت وجود و صرف ذات هستی از صفات الزم براي ذات مقتدا  

رف وجود و محض هستی نباشد، آيد كه او، يا صِ اوست، چون اگر ثابت نباشد، الزم می

ر مشترب عرفتان و   يا صرف وجود، محض كمال و صرف جمال نباشد و اين هتر دو د 

مسلک برهان باطل است. و هر صفت كه جر با تنرّل به مراتب قصور و تالزم با ضتعف  

شود، از صفات الزم السلب و ممتن  التحقق بتراي آن  و كاستی براي موجودي ثابت نمی

گتردد، يعنتی   اند صفات سلبیه به يک ستلب برمتی   كه گفتهذات كمال مطلق است. و اين

 نويسنده درست نیست. سلب امكان، از نظر

توان فهمید كه حركت كه قائم به قوّه و حدوث و تجدّد در اصل ذات است،  پس می

، وابسته به خروج كالم از مختارج حتروف   «تكلم»در ذات مقدا او راه ندارد. حقیقت 
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شود، و االّ  نیست و آنچه در عرف لغت و متعارف مردم است، از انس و عادت ناشی می

 د و تعیّنی ندارد.اصل معانی، تقیّ

عبارت است از صِرف دانش نرد عالِم و مقید به آن نیست كه با آالت مادي يا « علم»

معنوي ادراك شود. اگر كسی مثالً با دست يا پايش به چیري علم پیدا كند يتا چیتري را   

ها صادق است. و اگر كستی در عتالم ختواب،     بشنود يا ببیند، علم و سم  و بصر بر آن

هتا صتادق    بشنود و تكلم و احساا كند، تمام اين معانی بدون شائبه مجاز بر آنببیند و 

كه هیر يک از آالت مخصوص و محسوا به كار نیفتاده است. پس میتران،  است، با آن

 نفس ادراك مخصوص است، تا اين معانی و مفاهیم صدق كند.

كه آلتت  دون آن، اظهار مكنونات خاطر و ابراز ما فی الضمیر است، ب«تكلم»حقیقت 

مخصوصی در آن مدخلیت داشته باشد. حقیقت كالم، اظهار ما فی الضمیر است، چه بتا  

آالت حسی چه غیر آن، و چه كالم از مقولة صوت و لفظ و هواي خارج از باطن باشتد  

به حسب اين حقیقت از اوصاف كمالیه وجود استت و هرچته وجتود،    « كالم»يا نباشد. 

تر گردد تا به افق اعالي واجب الوجتود  ظهور و اظهارش بیش رو به كمال و قوّت رود،

مقتام واحتديت دارد اظهتار     ، آنچته در غیتبِ  «كن»برسد كه نور االنوار است و با كلمه 

 كند و كالم، نفس تجلی است. می

 





 

 

 

 

 

 

 

 مرت خدا و رسول و اولی األمعرف

 فرمود: روايت است كه امیرالمومنین  از امام صادق

 1؛«ا ِ َسییاإلحْ وَ   ِ  ْ الَ یی  وَ وفِ الم رُ عِیی ا مرِ عِیی رَ ْ ا ْمیی  وُاولِییةِ الَ َسییالرِ عِ  ن َ ُسییالرَ   وَ اهللِ عِیی نا اهللَ فُییرِ إعْ »
و صتاحبان امتر را بته امتر بته       ،بته رستالت  را خدا را به خدا بشناسید و رستول  

 معروف و عدالت و نیكی كردن.

*   *   * 

در اصتتل لغتتت، « علتتم»د. گوينتتد: عرفتتان و علتتم و شناستتايی و دانتتايی فتترق دارنتت

مخصوص جرئیات و شخصیات. و گويند: عارف « معرفت»مخصوص به كلیات است و 

باهلل كسی است كه خدا را بته مشتاهدة حضتوري بشناستد و عتالم بتاهلل كستی كته بته          

هاي فلسفی علم به خدا پیدا كنتد. و بعضتی گوينتد: علتم و عرفتان از دو جهتت        برهان

، سابقه فراموشتی نهفتته   «معرفت»كه در  جهت متعلق، و ديگر اين تفاوت دارند: يكی از

شود و اگر چیتري معلتوم بتوده و فرامتوش شتده و       است، اما در علم، ابتدائاً ادراك می

حاصتل شتد. عتارف را هتم از آن جهتت      « معرفتت »دوباره ادراك شده، گوينتد بته آن   

آورد.  عی خود را به ياد متی هاي سابق بر وجود مُلكی و نشئه طبی گويند كه نشئه« عارف»
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گفت: حقیقت معراج معنوي و روحانی، يادآوري روزهتاي پیشتین    يكی از اهل ذوق می

شتود، تتا انتدازه خاصتی بته يتاد        است. هر كسی وقتی به گذشته احوال خود متوجه می

تتر. و بعضتی   تتر و بتیش  آورد، يكی تا هفت سالگی را، يكی تا پن  سالگی را، يا كم می

زمان تولد خود و حتی دورانی را كه در رحم مادر يا در صلب پدر بوده به ممكن است 

معراج  ياد آورد، تا برسد به مرحله جبروت اعال و نشئه علم ربوبی و اين تذكّر، حقیقت

 .!است و غايت عروج روحانی..

اين مطلب اگر فی نفسه درست هم باشد، حقیقت معتراج رجتوع قهقرايتی نیستت،     

شتود و   روحانی، حركت معنوي است كه دايرة وجود با آن تمام می بلكه حقیقت معراج

گتردد. حركتت رجتوعی قهقرايتی      هرچه در سلسله شهود است بته عتالم غیتب برمتی    

 برخالف سنت جاري خدا در موجودات، به خصوص در انبیا و به ويژه در خاتم انبیتا 

به مُلتک ختود    فرمود: حالت روحی حضرت آدم آن بود كه است. مرحوم شاه آبادي می

او را از آدمیتت ستلب    ،توجه نكند و مجذوب عالم غیب و قدسی باشد و اين حركتت 

كرد، پس خداوند شیطان را بر او مسل  فرمود، تا او را متوجه شجرة طبیعتت كنتد و    می

 او را از آن جاذبه ملكوتی به مُلک منصرف سازد.

 مراد از شناختن خدا به خدا

، علماي اعالم، طبق مسلک علمی يا مشرب «اهللِ عِی نا اهللَ فُیرِ عْ إ»در شرح اين حديث و معنی 

ها را براي تبرك به كالم بررگان به طور خالصته   حكمی خود بیاناتی دارند. بعضی از آن

 آوريم: می

ها و ارواح و انوار را به تنهايی آفريد  فرمايد: خداوند متعال، بدن . مرحوم كلینی می6

ها نیست. پس هركس ختدا را بته    و شبیه هیر يک از آنو كسی را در آن شركت نیست 

ها تنريته   ها تشبیه كند، خدا را به خدا نشناخته و اگر خدا را از شباهت به آنيكی از اين

 1كند، حق را به حق شناخته است.

                                                 

 .2، ذيل حديث  15همان، ص  .1



  797  شود، از زبانه صفحه اصلی استفاده کنید. به متنی که می خواهید در اینجا ظاهر Heading 1خطا برای اعمال 

. مرحوم صدوق فرموده است: اگر ما خدا را با عقول خود بشناسیم، خداي متعتال  2

ر به انبیتا و حجت  الهتی بشناستیم، آنتان را ختدا مبعتوث        بخشنده آن عقول است و اگ

 1هاست.ساخته و حجت قرار داده و اگر به خود بشناسیم، خداوند خالق آن

. جناب صدرالمتسلهین فرمايد: راه شناخت حتق تعتالی دو گونته استت: يكتی بته       8

ر ممكن نیست مگت اوّل  مشاهده و صري  عرفان، ديگري راه تنريه و تقديس. و چون راه

2براي انبیا و كاملین، در حديث راه دوم را بیان فرموده است.
 

.  مرحوم محقق فیض فرموده است: هر موجودي ماهیت و وجودي دارد. ماهیتت  4

ها از جهت يلتی الربّتی    هاست و وجود آننفسی و وجهه ذاتی آنتعیّنات  اشیا عبارت از

س اگر كسی با نظر به ماهیتات  است كه قوام ذات و ظهور آثار و قوه اشیا به آن است. پ

ها به خدا بخواهد خدا را بشناسد، خدا را به اشتیا   و جهات تعیّنی اشیا و امكان و نیاز آن

نه اكتسابی. و اگر به جهات وجودي و وجهتة  فطري است  شناخته است و اين معرفت،

 ها، خدا را بشناسد، حق را به حق شناخته است. الهی آن

اي الزم ويسنده رسیده است. بتراي روشتن شتدن آن مقدمته    . احتمالی كه به نظر ن0

است و آن اين است كه خداوند را اعتباراتی است و براي هر اعتبتاري هتم اصتطالحی    

 مقرر شده است:

يكی اعتبار ذات او كه به حسب اين اعتبار، ذات او مجهول مطلق است و هیر استم  

 ز آن كوتاه است.و رسمی براي او نیست و دست آمال عارفان و اهل دل ا

اعتبار ديگر اعتبار ذات او به مقام تعتّین و عتدم ظهتور مطلتق استت. ايتن مقتام را        

مطلتق و  اوّل  گويند و در اين مقام است كه اسماي ذاتی مثتل بتاطن مطلتق و   « احديت»

اولتین استمی بتود كته     « العظیم»و « العلیّ»علیّ و عظیم اعتبار شود. در روايت است كه 

 3ريد.حق براي خود برگ
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اعتبار ديگر، اعتبار ذات به حسب مقام واحديت و جم  اسما و صتفات استت و از   

شود و اين مقام  تعبیر می« جم  الجم »و « احديت جم  اسما»و « واحديت»اين مقام به 

 گويند.« اسم جام  اهلل»را مقام اسم اعظم و 

قتام ظهتور   و م« فتیض مقتدا  »اعتبار ديگر، اعتبار ذات به حسب مرتبه تجلتی بته    

« اهلل»و مقتام  « الوهیتت »و مقام « ظهور اطالقی»اسمائی و صفاتی است. اين مقام را مقام 

مصتباح  نیر گويند، به حسب اعتباراتی كه در اسما و صفات مقرّر استت و نويستنده در   

 1شرح داده است. الهدايه

خبتار  بايد دانست كه اين اعتبارات كه در زبان اهل معرفت و اصحاب قلوب است، اِ

دالن است و اين تجلیات، خود مراتتب و  هاي صاف صاحباز نقشه تجلیات خدا بر دل

« استم مستتسثر  »شود و به مقام غیتب احتدي و    منازلی دارد كه از مقام الوهیت شروع می

 شود. ختم می

 گويیم: اي كه گفته شد، میاكنون با مقدمه

اهلل استت، ستیرش عقلتی    انسان تا با قدم فكر و استدالل، طالب حق و ستالک التی   

علمی است و اهل معرفت و عرفان نیست، بلكه در حجاب اعظتم واقت  استت، چته از     

ها كته   هاي ظلمانی است و چه از وجودات آن ماهیت اشیا، حق را طلب كند كه حجاب

ق سیر الی اهلل، خروج از خانه تاريک نفتس  تحقّهاي نورانی است. شرط نخست  حجاب

، مثل سفر حسی و عینی كه انسان تتا در منترل و جايگتاه    و خودي و خودخواهی است

كنتد. در ستفر   خويش است، هرچه خیال كند مسافر است، مستافرت تحقّتق پیتدا نمتی    

شرعی هم بايد از خانه خارج شود و آثار شهر پنهان شود. در سفر عرفانی به سوي خدا 

ا چنین نشود، انستان  هم بايد از خانه ظلمانی نفس خارج گردد و آثار آن پنهان شود و ت

 مسافر و مهاجر نیست، گمان مسافرت است و ادعاي سیر و سلوك.

كه سالک الی اهلل، با قدم رياضت و تقواي كامل از بیت خارج شد و عالقه پس از آن

                                                 

 .31ت  33، ص مصباح الهدایة الی الخالفة و الوالیة .1
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ق يافت، اولین تجلی خدا بر قلب او، تجلتی  تحقّو تعیّناتی همراه نداشت و سفر الی اهلل 

ما و صفات است و خود اين تجلی ترتیتب متنظم و مراتبتی    به الوهیت و مقام ظهور اس

عتالم  تعیّنتات   كه منتهی شتود بته رفتض همته    گنجد. تا اين دارد كه در اين مختصر نمی

وجود و پس از آن، تجلی به الوهیت و مقام اهلل كه مقام احديت جمت  استماء ظهتوري    

 كند. شود و شناخت خدا به خدا ظهور پیدا می است واق  می

شتود و اگتر عنايتت     وصول عارف به اين مقام و منرل، در آن تجلی فانی میل اوّ در

گردد و بته   كند و وحشت و سختی سیر برطرف می ازلی شامل شود، عارف انس پیدا می

كند. در اين سفر عشق، خدا مبد   آيد و از اين پس با قدم عشق، سیر را آغاز می خود می

كته  نوار اين تجلیات قدم زند و پیش رود تا آنسفر و اصل سفر و منتهاي آن است. در ا

در « إعرفینا اهلل عیاهلل»اسما و صفات در مقام واحديت بر دل او تجلی كند و در ايتن مقتام   

 مرتبه باال تحقًق يابد.

مقام عرفان رسول به رسالت و اولی االمر به امر به معروف و عدل و احسان، ترتیب 

 ين صفحات است.عرفانی بديعی دارد كه خارج از حد ا

 مدفع توهّ

گمان نشود كه مقصود ما از اين بیانات و شرح حديث بته روش اهتل عرفتان، منحصتر     

ساختن مفاد حديث به همین است و تفسیر به ر ي است، بلكه هتدف دفت  ايتن تتوهم     

است كه معانی احاديثی كه در باب معارف آمده، تنها همان معانی عرفی نیستت. كستی   

داند كه اخبار در بتاب معتارف و عقايتد، بتا فهتم       را بشناسد، می هكه اسلوب كالم ائم

هتا   تترين معتانی فلستفی و معتارفی را در آن     عرفی عامیانه درست درنیايد، بلكته دقیتق  

 اند.   گنجانده

اين معنا منافات با اين هم ندارد كه ائمه اهل معرفت و علماي الهتی، كتالم ختود را    

اي از آن بچینتد   اي به حسب مسلک خود خوشته  ايفهاند كه هر ط طوري جام  بیان كرده

فهمد منحصر كند. كتالم اولیتا را    ها را در آنچه خود می و هیر كس حق ندارد معناي آن
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با كالم امثال خود قیاا نكن، خود آنان را هتم بتا ختود مقايسته كتردن امتري خطتا و        

 نارواست.

سخنانی را كته   دي كه بعضی در مقام طعن و اشكال، گويند كه ائمه هشگفت آن

گويند بايد مطابق فهم عرفی باشد و نبايد از آنان معانی دقیق فلسفی يا عرفانی صادر  می

شود. و اين افترايی فجی  و تهمتی دردآور است كه قلّت تدبّر در اخبار اهل بیت يا امور 

 ديگر ناشی شده است.

م نیاموزند، پس چته كستی   به مرد شگفتا! اگر دقايق توحید و معارف را انبیا و اولیا

يتا  تعلیم كند؟ آيا توحید و معارف، دقايقی ندارد و همته متردم در معتارف يكستانند؟ آ    

با ما يكسان است و همین معانی عامیانه است يتا فترق دارد؟ و    منینمعارف امیرالمؤ

ها رجحان ندارد؟ كسانی كه آداب مستحب ختواب و ختوراك و تخلّتی را     آيا تعلیم آن

تتر   انتد؟ عجتب  اند، از معارف الهی كه نهايت آمال اولیاست غفلت كترده كردهفروگذار ن

اند، در اخبار مربوط به فقه كه فهم آن موكتول   كه بعضی از كسانی كه منكر اين معانیآن

كنند كه عقل از فهم آن عاجر است، تا چه رستد بته    هاي دقیقی می به عرف است، بحث

 عرف!

-گیرد كه در اين كالم مقصودي ندارد، جتر آن  هد میبه هر حال، نويسنده خدا را شا

 كه برادران ايمانی را به معارف الهی آشنا كند.

 



 

 

 

 

 

 

 

 آفرینش آدم بر صورت خدا

خداونتد  »كنند كته   پرسیدم درباره آنچه روايت می محمد بن مسلم گويد: از امام باقر

 ، فرمود:«آدم را به صورت خود آفريد

؛ ةِ َفیییلِ تَ خْ المُ  بِ نَ الص ییی رِ ی سیییا ِ لَیییهیییا عَ ابَ تَ فاها اهلل واخْ طَ اْ ییی [و]  ةٌ نقَیییلُ خْ مَ  ةٌ ََییی َ حْ مُ  ةٌ نبَ ُ ییی َْ ِهییی»
ا : َقیییی  فیَ هِ ِسیییفْ ْ نیَ إلَییی« وحَ الیییر  »  وهِ ِسیییفْ ْ نیَ إلَییی« ةَ بَیییی ْ ال َ » ا رضیییافَ َمیییََ   هِ ِسیییفْ ْ نیَ اا إلَیییضیییافَ أَ فَ 
 َتِ يْ عی َْ وینَیَفْخُت ِفيِه ِمْن ُبوِحیده كته  شت ه فريدآآن صورتی است تازه  1؛

ن را بته  آهاي مختلف ديگر انتختاب كترد، پتس     صورت رخدا آن را برگريد و ب

ه ختود نستبت داده و فرمتوده    كه كعبه را و روح را بگونه  ، آنخودش نسبت داد

 .«روح خودم»، دمیدم در آن از «خانه من»است: 

*   *   * 

 توضیح:

تا كنون مطرح بتوده   اول اين حديث شريف از احاديث مشهور است و از زمان ائمه 

صتدور آن را قبتول فرمتوده و     و در كتب فريقین به آن استشهاد شده است. امام باقر

نقل فرمتوده   به بیان مقصود آن پرداخته است. شیخ صدوق، حديثی از حضرت رضا 
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كه حسین بن خالد از آن حضرت درباره همین حديث پرستید، حضترت فرمتود: ختدا     

 اند. حديث را حذف كردهاوّل  كنند. میبكشد آنان را كه چنین نقل 

گويد: ختدا   دهند و يكی به ديگري می ديد دو نفر يكديگر را دشنام می رسول خدا

اي بنده خدا! به »فرمود:  چهرة تو و روي آن كس را كه شبیه توست زشت كند. پیامبر 

 1«.برادرت چنین مگو، زيرا خداي عرّ وجلّ آدم را به صورت او آفريد

را حمل بر تقیّته كترده و احتمتال     رو عالمه مجلسی حديث حضرت باقر  از اين

داده كه اين معناي حضرت مبنی بر فرض تسلیم باشد، ولتی بعیتد استت. احتمتال هتم      

« علی صورته»نوع آدم باشد و ضمیر « آدم»مقصود از  هست در حديث حضرت رضا

ه راوي اهتل فهتم   كت بته مناستبت آن   )به صورت او( به خدا برگردد و حضرت رضا

معناي حديث نبوده، اوّل حديث را نقل كرده تا آن شخص توهّم كنتد كته متراد از آدم،    

 گردد.  آدم ابوالبشر است و ضمیر به او برمی

حتديث را بتدون    شايد هم هر دو حديث صادر شده باشد، يک بار رستول ختدا   

اي كته   آن ستابقه (، يتک وقتت هتم بتا     سابقه و زمینه فرموده )همان حديث امام باقر

 اشاره فرمودند. حضرت رضا 

 یعلی»بته جتاي   «  ینبة الیرحمن یعلی»شاهد اين معنا آن است كته در بعضتی روايتات    
ه  آمده است.«  نَب

 است.هیست  ، صورت به معناي تمثال و«علی صورته»

هاستت. اصتطفاء يعنتی    به معناي خالص و صاف از كدورت« صفوت»از « اصطفاها»

اند، چرا كه در اختیتار و  فی. اصطفاء را به معناي اختیار هم دانستهبرگرفتن خالص و صا

 انتخاب هم، برگرفتن خیر و نیكوست.

انتد چتون شتبیه مكعتب استت آن را كعبته        اسم خانه خداست. بعضی گفتته « كعبه»

 اند. گفته
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در عرف اطبّا، بخار لطیفتی استت كته از حترارت ختون در حیتوان حتادث        « روح»

يابد، بتا قتبض و    ها جريان می شود و در شريان ی از آن تشكیل میشود و روح حیوان می

. وانی قلب است و مجتراي آن، شترايین  بسطی كه در قلب است. پس منب  اين روح حی

شود.  گفته می« روح طبیعی»گويند و به آن  گاهی هم روح را به خون متمركر در كبد می

شتود كته مبتد  آن دمتاغ و      در اصطالح حكما، روح گاهی بر روح نفستانی اطتالق متی   

ي است كه سر ستبحانی و  «امر»مجراي آن اعصاب است و آن ظهور و نازلة روح مجرد 

اشاره به آن است و همین روح، با نفخة  یَونَیَفْخُت ِفيیِه ِمیْن ُبوِحیروح اهلل است و آيه 

 شود. الهی دمیده می

 مظهر تام الهی و اسم اعظم حق ،دمآ

  و آينه تجلی اسم اعظم است. در كتاب و سنت هم به ايتن  انسان كامل، مظهر اسم جام

َایاْسیَماَء َُلّ َوَعلّیَم آَ َم ا معنا اشاره شده است. از جملته آيتة تعلتیم استماء     
و آيته   1

َِ انََة َعَل  السََّمَناِل َوا مَ ِإنَّا َعَرْضَنا ا عرضه امانت  ... ْب
اشاره بته آن استت. تعلتیم     2

غیبی نسبت به باطن آدم و در حضرت واحتديت انجتام شتد و    اسماي الهی در سرشت 

هم در مشرب اهل عرفان، واليت مطلقه است كه غیر از انسان هتیر موجتودي   « امانت»

اليق آن نیست. اين واليت مطلقه، همان مقام فتیض مقتدا استت كته در آيتة شتريفة       

 ََوْجَایهُ ٍء َهالِیٌك ِإال یْ َُل  ش 
 نُ ْحینَ »نتد:  ا ههم فرمود اقربه آن اشاره شده و حضرت ب 3

و در « ِ  يیاءا ولِ  ّجیهُ نَ تیَ يیَ  هِ ْيی  إلَ ِِ الّی اهللِ  هُ ْجیوَ  نَ ريْی»و در دعاي ندبه هم آمتده استت:    4«اهللِ  هُ ْجیوَ 

 مطرح شده است.« مثل اعال»زيارت جامعه به عنوان 

اين مثلیت و وجهیّت، همان است كه در حديث شريف گذشت كه خداونتد، آدم را  
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خود آفريد، يعنی آدم مثل اعالي حق و آيت بررگ خدا و مظهر تام و مرآت بر صورت 

به فرمتودة   تجلی اسما و صفات و وجه اهلل و عین اهلل و يد اهلل و جنب اهلل است. ائمه

نبیأ ». و همتو فرمتود كته    1انتد به ابوخالد كابلی، همان نور خداوند در هستی امام باقر
تتر از او و نبتس و    است كه ختدا را آيتتی بتررگ    نینمؤكه در قرآن است امیرالم« ميعظ

 2تر از او نیست. خبري عظیم

ترين آيت خدا و مظهتر  انسان كامل كه آدم ابوالبشر يكی از مصاديق آن است، بررگ

اسما و صفات حق است. خداوند، منرّه از مِثل به معناي شبیه است، ولی ذات مقدا را 

ثَیُل َولَیُه اْلمَ ت منتره دانستت كته فرمتوده استت:      نبايد از مَثَل بته معنتی آيتت و عالمت    
 .3ْعَل ا 

هاي آن جمتال جمیلنتد، لتیكن هتر كتدام بته        ات كائنات، آيات و آينة تجلیهمه ذرّ

نیستتند،  « اهلل»اندازه ظرفیت وجودي خود. ولی هیر يک آيت اسم اعظتم جتام  يعنتی    

لی، صورت جام  انستانی را  شود كه چرا حق تعا جا معلوم میمگر انسان كامل. و از اين

را بتر مالئكته شترافت بخشتید و او را از      هاي مختلف برگريد و آدم از میان صورت

بته   یَونَیَفْخیُت ِفيیِه ِمیْن ُبوِحیمیان ساير موجودات تكريم فرمتود و روح او را در آيته   

 خودش نسبت داد.

آن در آدم و چون بناي اين اوراق بر اختصار است، از حقیقت نفخة الهتی و كیفیتت   

 كنیم. اختصاص آن به او از بین موجودات، صرف نظر می
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 خیر و شر

 فرمود: می بن وهب گويد: شنیدم امام صادق  ةیمعاو

 تُ ْقیلَ إال رنیا. خَ  هَ رنیا اهلل  ال إل ی ی: رنفینباةِ التَّ  یفِ  يهِ لَ عَ   َ زَ ورنیْ  ینسَ مُ  یإلَ  اهللُ  یحَ إّ  مّما روْ »
یالخَ  تُ ْقیلَ خَ وَ   َ لْ الخَ  رنیا . وَ هِ يْی َ يَ  یلَیعَ  هُ تُیيیْ رَ ن رجْ َمیلِ  ینعَ طُی؛ فَ ب  ُاِحی نْ َمی  ْ  َ يَی یلَیعَ  هُ تُیيیْ رَ رجْ   وَ رَ يیْ

یی تُ ْقییلَ خَ وَ   َ ْلییخَ الْ  تُ ْقییلَ إال رنییا. خَ  هَ اهلل ال إل یی ّْ ن َمییلِ  لٌ يْیینَ ؛ فیَ  ُ اُبيیی ُ  نْ َمیی  ْ  َ يَیی یلَییعَ  هُ تُییيیْ رَ   ورجْ رَّ ال
و در تتورات  د وحی فرمو آنچه خداوند به موسیملة جاز  1؛«هِ يْی َ يَ  یلَیعَ  هُ تُیيیْ رَ رجْ 

خلتق را  نیست. كه خدايی جر من  ،اهللمنم همانا » :اين بود كه ،بر او فرو فرستاد

دستان كستی كته دوستت دارم جتاري      و آن را برآفريدم آفريدم و خوبی را هم 

جتر  دستان او جاري كردم و منم خدايی كته   كه برنآبه حال  پس خوشا .ساختم

دستان كستی   خلق را آفريدم و بدي را هم آفريدم و آن را برنیست. ن معبودي م

دستتان او جتاري    پس واي بر كستی كته آن را بتر    ،جاري ساختم كه اراده كردم

 ساختم.
*   *   * 

 شرح: 

است كه پس از دخول التف و الم، همتره را   « اهلل»به معناي معبود است و اله اصلِ « اله»
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را بته مقتام   « الوهیتت »و « الهیتت »اند. در زبان اهل اهلل، اغلب  هبراي تخفیف حذف كرد

را كته استم جاللته استت،     « اهلل»كننتد و   تجلی به فعل و به مقام فیض مقدا اطالق می

كنند. احتمال است كه در اين حتديث بته    اغلب به مقام ذات مستجم  صفات اطالق می

ودي نیستت. يعنتی ديگتري    معناي لغوي عرفی باشد، يعنی من معبودم و جتر متن معبت   

گیرد. شتايد هتم بته     مستحق عبادت نیست، گرچه به غل  و خطاي مردم معبود قرار می

همتان مقتام   « الته »مناسبت ذيل حديث كه خیر و شر را به خود نسبت داده، مقصتود از  

ر فیْ »الوهیت باشد و اشاره به توحید افعالی كه در زبان حكماي بتررگ بتا تعبیتر     ال میَؤ
 بیان شده است.«  اهللالنجن  إالّ 

هتا،  به بیان عالمه مجلسی، بر طاعت و معصیت، بر اسباب و انگیتره آن « خیر و شر»

 1شوند... . ات اطالق میها و بلیّ بار و بر نعمتبر مخلوقات سودمند و زيان

شود، بر كمال و نقص در ذات يا صفات و در وجتود   هرجا كه خیر و شر اطالق می

گردد و به اشتیاي  شود و همة خیرات به حقیقت وجود برمی ق میو كماالت وجود اطال

هاست. شرّ هم عدم وجتود يتا عتدم    شود به مالحظه نحوه وجود آن ديگر كه اطالق می

كمال وجود است و اطالق آن بر اشیاي ديگر مثل موجتودات متوذي و مضتر بتالعرض     

 است و اين از ضروريات است.

نی طیب عیش براي آنان استت و گفتته شتده    است، طوبی لهم يع« طیب»از « طوبی»

انتد. در   خیر و منتهاي آرزوست. بعضی هم طوبی را نام درختی در بهشت گفته« طوبی»

طوبی درختی در بهشتت استت، اصتل آن در خانته متن      »حديث است كه پیامبر فرمود: 

 2«.است و شاخه آن در خانه علی است

كلمه رحمت. بعضی هم هتر دو  ، «وي »به گفته جوهري كلمه عذاب است و « ويل»

اند. بعضی هم گويند: ويل يک وادي در جهنم است كه اگتر كتوه را    را به يک معنا گفته
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 2اند. بعضی هم نام چاهی در جهنم دانسته 1در آن اندازند، از شدت حرارت آب شود.

 خیر و شر در خلقت و قضای الهی

ر باالترين مرتبه كمتال و خیتر و   بدان كه در علوم عالی به اثبات رسیده كه نظام هستی د

حسن و جمال است. هرچه از سنخ كمال و جمال است، از اصل حقیقت وجود ختارج  

 نیست، چون جر آن براي چیر ديگري تحقق نیست.

در مقابل حقیقت وجود، عدم يا ماهیت است كه هتیر كتدام بته حستب ذات ختود      

ارند، نه در ذات نته در صتفات   چیري نیستند و تا به ظهور وجود، ظاهر نشوند، ثباتی ند

شتوند.   افكند، داراي ظهور و خاصیت و آثار متی  و آثار. وقتی وجود بر سر آنان سايه می

اي از جمال جمیل مطلق است و موجودات ديگر فقیر محضتند   پس همه كماالت، جلوه

 و از خود چیري ندارند.

كته بته   آنبیآنچه از ذات مقدا صادر شود، اصل وجود و صِرف متن هستی است، 

حدود عدمی و ماهوي محدود باشد. هركس كیفیت افاضه و فیض را به طوري كه اهتل  

اند بداند، تصديق خواهد كرد كه در فیض الهی هتیر محتدوديت و قیتدي     معرفت گفته

نیست. پس وقتی ذات مقدا او منتره از نقتص و امكتان و محتدوديت استت، فتیض       

 مال و كمال تام است.مقدا او نیر چنین است و جمیل مطلق و ج

بار و موجتودات متوذي در ايتن    آنچه هم كه از شرور و امراض و حوادث هالكت

هاست و ذاتاً مورد هاي آن عالم طبیعت است، از تضاد بین موجودات و تنگناي جايگاه

جعل نیستند، بلكه بالعرض مورد جعلند. آنچه ذاتاً مورد جعل الهتی و متعلتق خلقتت    

اهلِل  َ یاَعَك ِمیْن َحَسیَنٍة َفِمینَ ا رَمی ت است و شرور به تب  است. آيةاست، خیرات و كماال
َ اَعَك ِمیْن َسیيفَئٍة َفِمیْن نَیْفِسیكَ َوَما ر

یل  ِمیْن ِعْنیِ  اشتاره بته مقتام اوّل دارد و آيته      3  قُیْل َُ
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اهللِ 
به مقام دوم. در آيات و احاديث به اين دو اعتبار، بسیار اشاره شده استت و در   1

 ین حديث هم كه خیر و شر هر دو متعلق جعل و خلقتند، از آن جمله است.هم

 کیفیت اجرای خیر و شر به دست بندگان

كته  آناز مطالب گذشته، كیفیت اجراي خیر و شر از سوي خدا به دست مخلوقتات، بتی  

 به جبر منتهی شود روشن شد. با اين بیان اجمالی:

كه پديدآورنده، راه همته  یست مگر آناستقالل هیر موجودي در هیر عملی ممكن ن

هايی را كه ممكن است، ببندد. اگر موجودي در وجود، صتد شترط داشتته باشتد و      عدم

علت، نود و نه تا از اَعدام را سد كند و يكی بماند، ممكن نیست آن علت، در ايجتاد آن  

اكنان معلول، مستقل باشد. در تمام دايره ممكنات، از ساكنان جبروت و ملكتوت، تتا ست   

عالم مُلک و طبیعت، هیر يتک از قتواي فعتال بتاطنی و ظتاهري چنتین شتسنی نتدارد.         

گیترد.   طلبد و اين در ممكنات، صورت نمتی  استقالل در ايجاد، استقالل در وجود را می

شسنی از شتئون وجتودي بته هتیر يتک از موجتودات       فويض در ايجاد و در هیر پس ت

 ممكن نیست.

 ابطال جبر

گويند: هیر يک از وساي  وجود در ايجتاد موجتودات متدخلیت     می پیروان مذهب جبر

كند. مثالً آتش در حرارت هتیر متؤثر نیستت، عتادت      ندارد و انسان توهّم مدخلیت می

كته آتتش در   آنالهی بر اين جاري شده كه پشت سر ايجاد آتش، حرارت ايجاد كند، بی

د كه در پی آتش، سرما ايجاد آن مدخلیتی داشته باشد و اگر عادت خدا بر اين جاري بو

فرمايد، فرقی با اآلن كه به اين ترتیتب جتاري شتده، نداشتت. خداونتد بتدون واستطه        

اينان به خیتال ختويش، ايتن     2خودش مباشر همه افعال مكلفین و آثار موجودات است.
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بستته بتودن   بسته ندانند، چون اين دستاند كه خدا را دست مذهب را از اين رو پذيرفته

 ت برهان و مذهب عرفان نقص است و مستلرم تعطیل.در سن

قبالً اشاره شد كه خدا كمال مطلتق و وجتود صِترف استت و در ذات و صتفات او      

كنتد، موجتود مطلتق و     محدوديت و نقص متصور نیست. آنچه را هم جعل و ايجاد می

فیض مقدا است و ممكن نیست از آن ذات مقدا، وجود محدود صادر شتود. هتیر   

 ها در معلول است. ها و محدوديت ايجاد نیست، نقصنقصی در 

به بیان ديگتر، موجتودات در قبتول وجتود، مختلفنتد. بعضتی وجتود را ابتتدائًا و         

كننتد، مگتر پتس از     كنند، مثل جوهرها. و بعضی وجود را قبول نمتی  استقالالً قبول می

اتتی و  هتا و ايتن از نقتص ذ    موجوديت شیء ديگر و به تب  موجود ديگر، مثل عَترَض 

نقصان وجودي خود اين موجودات است، نته نقصتان در فاعلیتت و پديتد آورنتدگی      

هاي وجودي  خداي متعال. پس معلوم شد كه در سلسله موجودات، جبر و نفی واسطه

 امكان ندارد.

تفويض و جبر، هر دو در مشرب برهان و ضتواب  عقلتی، باطتل و ممتنت  استت و      

ل معرفت و حكمت عالیه ثابتت استت، منتهتی در    در روش اه« امر بین االمرين»مسلکِ 

تر  خدشهتر و بی معناي آن بین علما اختالف عظیم است. آنچه از بین همه مذاهب، متقن

تر با مسلک توحید است، مشرب عرفاي شامخ و اصحاب دل است. ولتی ايتن    و مناسب

ث و مسلک در هر يک از معارف الهی، از قبیل سهل و ممتن  است كته حتل آن بتا بحت    

برهان ممكن نیست و بدون تقواي قلبی و توفیق الهی قابل درك نیست. از ايتن جهتت   

گذاريم و به روش اصحاب بحث، وارد اين وادي  آن را به اهلش كه اولیاي حقند، وا می

 گويیم: شويم و می می

تفويض را كه عبارت از استقالل موجودات در تسثیر است و جبتر را كته نفتی تتسثیر     

كنیم و منرلت بین دو منرلت را كه اثبات تسثیر و نفی استتقالل استت قائتل     است نفی می

گويیم منرلتة ايجتاد مثتل وجتود و اوصتاف آن استت، همتان طتور كته           شويم و می می

ها ثابت است ولتی   موجودات موجودند ولی مستقل در وجود نیستند و اوصاف براي آن
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شتود،   ها صتادر متی   ثابت است و از آنها  در آن مستقل نیستند، آثار و افعال هم براي آن

 ولی غیر مستقل در وجودند.

شتوند و هتر دو    خیرات و شرور هر دو هم به خدا و هم بته خلتق نستبت داده متی    

نسبت صحی  است و به همین جهت در اين حديث فرموده: خیرات و شرور را من بته  

التذات و بته   دست بندگان اجرا نمودم، در عین حال خیرات منتسب به خداوند استت ب 

بندگان است بالعرض. و شرور به عكس آن است، به موجودات ديگر منستوب بالتذات   

اي »است و به حق تعالی بالعرض. در حديث قدسی هم به همین معنا اشاره فرموده كه: 

« فرزند آدم، من اولی به حسنات تو از تو هستم و تو اولی به سیئات خود هستی از متن 

 1شد.تر اشاره به آن یشپكه 

 

                                                 

 ،الجتواهر الستنیّه  «. ) یابن آدم، أناا أولای بحساناتک مناک وأناي أولای بساّیّاتک منّای        »: قال اهلل: عن الرضا .1
 (.174ص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سورة حدیداوّل  تفسیر سورة توحید و آیات

 ال شد. فرمود:ؤدرباره توحید س عاصم بن حمید گويد: از علی بن الحسین 
قُیْل : یاهلل َ یال  َ زَ نیْ   فأَ ن َ یقُ مف  َ تیَ مُ  نامٌ رقْ  ما ِ الزّ  رِ ْ آخِ فِ  ن ُ  ُ يَ سَ  هُ رنَّ  مَ لِ عَ  لَّ ّز وجَ إّ  اهلل عَ »

اِل الص یُ وبِ : هِ قنلِی یإلَی «الح يی ِ » ةِ نبَ ن ُسیمِ  واآليالِ  َح ٌ  رُهَن اهللُ  َِ  َوُهیَن َعِلیيٌم عِی
دانست كه در آخرالرمتان اقتوامی    می خداوند متعال 1؛«كَ لَیهَ   ْ قَ فیَ  كَ  لِ  باءَ وَ  بامَ  نْ مَ فَ 

ستوره  اوّل  و آيتات  َحی ٌ قُیْل ُهیَن اهلُل رباشند، پتس   می نگرالنظر و ژرفدقیق
اِل الص یُ وبِ َوُهیحديد تا  َِ ن را آرا نازل فرمود. پس هتر كتس غیتر     َن َعِلیيٌم عِی

 بطلبد هالك شود.

*   *   * 

، از باب تفعیل، يا براي تكثیر در فعل است، به معناي قرار دادن در غايتت  «توحید»

وحدت و نهايت بساطت، يا به معناي نسبت دادن به وحدت است، مثتل تكفیتر يعنتی    

داننتد. نويستنده در قتاموا نديتده      گرچه بعضی اين را غلت  متی  نسبت دادن به كفر. 

است كه تكفیر به معناي انتساب به كفر باشد، ولی در كتب ادب يكتی از معتانی بتاب    

اند. بته هتر حتال     اند و تفسیق را مثال زده تفعیل را انتساب مفعول به اصل فعل شمرده

                                                 

 .3، ح 43، ص 2، ج كافی .1

 حدیث
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 معنی توحید، نسبت به وحدانیت است.

مق به معناي ته چاه و گودال است، بته همتین جهتت رياضتیون     از ريشه ع« متعمق»

كنند و به همین لحاظ، شخص صاحب نظتر دقیتق    عمق را به بعد سوم جسم اطالق می

گوينتد،   گويند و نظر غیر عمیتق را نظتر ستطحی متی     را متعمق و نظر دقیق را عمیق می

آن فترو  گويی براي مطالب علمی نیر عمق و تَهی است كته شتخص متعمتق بته عمتق      

 آورد. رود و حقايق را از آن بیرون می می

 به معناي طلب است و مرام به معناي مطلب.« رام»

وراء به معناي پشت است، گاهی هم در معناي جلو استفاده شتده، پتس   « وراء ذلک»

 است.اوّل  از اضداد است و استفاده آن در اين موارد، به مناسبت معناي

 «توحید» ةبارکم ةاشاره اجمالی به تفسیر سور

، از حوصله امثال ما خارج استت، چترا كته    «حديد»تفسیر اين سوره و آيات اوّل سوره 

 خداوند آن را براي اشخاص متعمق و علماي محقق فرستاده و حضرت بتاقر العلتوم  

يتافتم، توحیتد و    فرموده است اگر حامالنی براي علمی كه خدا به من عطا فرمتوده متی  

فیلستتوف كبیتتر  1كتتردم. نشتتر متتی« الصتتمد»شتتراي  را در  استتالم و ايمتتان و ديتتن و 

هتا   صدرالمتسلهین درباره آيات سوره حديد فرمايد: اين شش آيته كته در حتديث بته آن    

يک متضمّن باب عظیمی از علتم توحیتد و مشتتمل بتر امتر محكمتی از       اشاره شده، هر

حكیمتی  احكام صمديت و ربوبیت است كه اگر زمان مهلت دهد، با عتارفی ربتانی يتا    

الهی كه علم خود را از مشكات نبوت محمدي اقتباا كرده و حكمتتش را از احاديتث   

گرفته باشد، حق او و آن آيات، آن است كه براي تفسیر  اهل بیت عصمت و طهارت

 2هر كدام، يک جلد بررگ يا چندين جلد تسلیف كرد.

ي از آنچته از  استوار ايتن میتدان نیستت، ولتی شتمّه      بالجمله امثال اين نويسنده تک

                                                 

 .511، ص 9، ج البرهان فی تفسیر القرآن .1
 .191، ص شرح اصول كافی .2
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ايم، بته  بررگان و كتب ارباب معرفت و مشكات هدايت اهل بیت عصمت دريافت كرده

 كنیم. طور اجمال و اشاره ذكر می

 «بسم اهلل»اشاره به 

بايد دانست كه بسم اهلل در هر سوره به حسب مسلک اهل معرفت، متعلتق بته ختود آن    

اي از  كند و به حسب هر ستوره  یفرق م« اهلل»سوره است و به حسب هر اعتباري معناي 

« بستم اهلل »در لفظ و مظهر آن در معناستت، معنتاي   « بسم اهلل»هاي قرآن كه متعلق  سوره

آغاز شتود، معتانی آن   « بسم اهلل»شود. بلكه به حسب هر فعلی از افعال كه با  مختلف می

رم، بته نتام   خو كند و آن بسم اهلل متعلق به همان فعل است، يعنی به نام خدا می فرق می

 نويسم و... . نوشم، به نام خدا می خدا می

سالک الی اهلل در يک نظر، همه افعال و موجتودات را ظهتور مشتیت مطلقته ختدا       

هاي قرآن و همته افعتال و اعمتال بته يتک       بیند. در اين نگاه، بسم اهلل در همه سوره می

د، براي هتر بستم اهلل   كن نگرد و توجه می معناست. و در نظري ديگر كه به عالم فرق می

 بیند غیر از ديگري. هر سوره و آغاز هر كار، معنايی میاوّل  در

توانیم متعلتق   آن را می« بسم اهلل»هستیم، « توحید»جا كه در مقام تفسیر سوره در اين

 بگیريم. « قل»به كلمه 

به  كه متعین به تعین صفاتی يا متجلیآناست، بی« هويت مطلقه»اشاره به مقام « هو»

ظتاهر كنتد، ايتن    تجلیات اسمائی باشد. اگر پیامبر خدا هم مسمور نبود كه نسب حتق را  

راند، ولی در قضاي الهی حتم استت كته پیتامبر ختاتم ايتن       شريفه را بر زبان نمی كلمة

 اشاره را اظهار كند.

كته استما   اسم جام  اعظم و ربّ مطلق خاتم است و تقديم اهلل بر احتد، بتا آن  « اهلل»

در اعتبار مقدم است، شايد اشاره به مقام تجلتی بته قلتب ستالک باشتد، زيترا در        ذاتی

شتود، پتس از آن بته     تجلی به اسما صفاتی واق  میاوّل  تجلیات ذاتی براي قلوب اولیا،

تواند به خاطر يكی از دو نكته باشد: يتا اشتاره بته     از میان اسما می« اهلل»اسما ذاتی. ذكر 
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اسمی تجلی به اسم اهلل است، از باب اتحاد ظاهر و مظهتر، يتا    اين باشد كه تجلی به هر

ي باشد كه تا آن محقق نشود، ستالک شتروع بته ستلوك     «واحد»اشاره به غايت سلوك 

 ي نكند.«احد»

اشاره به مقامی است كه اشاره و آمال عارفان از آن منقط  است و از استم  « هو»پس 

اشاره به تجلی به اسماء باطنی غیبی « احد»و رسم و تجلی و ظهور، مبرّا و منره است و 

اشاره به تجلی به اسماء ظاهري است. اين سه تا و چهتار استم ديگتر كته     « اهلل»است و 

هاست به حسب روايات از اسماء سلبی تنريهی است و به تب  اسما جام  آن« صمديت»

 ثبوتی جمالی اعتبار شود.

برهتان بتر شتش استم و     « هو»د: فرمو عارف كامل مرحوم شاه آبادي روحی فداه می

كمال ديگري است كه در سوره توحید پس از ايتن كلمته ذكتر شتده استت، زيترا ذات       

مطلق است و اشاره بته صترف وجتود و مستتجم  جمیت  كمتاالت       « هو»مقدا چون 

اسمائی است، پس اهلل است. و چون صترف وجتود بته حقیقتت بستیطه و داراي همته       

« احتد »مائی به وحدت ذات مقتدا لطمته نرنتد،    اوصاف و اسما است و اين كثرت اس

استت و چتون صِترف را نقتص حاصتل      « صمد»است و چون صِرف را ماهیت نیست، 

نیستت و  « مولتود »و « والتد »نشود و از غیر حاصل نشود و تكرر بتر آن ممتنت  استت،    

 .ي ندارد«كفو»

نتد كته   ا ذكتر فرمتوده  « صتمد »بايد دانست كه در اخبار، معانی و اسرار فراوان بتراي  

ها از وض  اين اوراق خارج است و محتاج رساله جداگانه است. فق  بته   پرداختن به آن

اهلل »كه اگر صمد اشاره به نفتس ماهیتت باشتد، اهلل در    كنیم و آن اين يک نكته اشاره می

از اعتبارات مقام واحديت و مقام احديت جمت  استما استت و اگتر اشتاره بته       « الصمد

شود، اشاره به احديت جم   كه از بعض روايات استفاده میونه گ آن صفت اضافی باشد،

نُیینُب  اهللُ استماء در حضتترت تجلتی بتته فتیض مقتتدا استتت و معنتاي آن موافتتق بتا      
 است. السََّمَنالِ 
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 حدید ةاجمالی به تفسیر آیات سور ةاشار

ییَمَناِل َواْ  َسییبََّح هللامتتا آيتته اوّل  َِ َمییا ِفیْ السَّ بتتر تستتبی  همتته كنتتد  داللتتت متتی ... ْب

موجودات، حتی نباتات و جمادات. بر فرض كه اين آيه قابل تسويل باشد، آيات شتريفه  

بته تستبی  تكتوينی يتا فطتري از      « تسبی »چنانچه تسويل  1ديگر قابل اين تسويل نیست.

پذيرد و شتگفت از حكتیم بتررگ    اي است كه آيات و روايات آن را نمیتسويالت بعیده

داند و قول بعتض   ه تسبی  را در اين موجودات، تسبی  نطقی نمیصدرالمتسلهین است ك

انتد، مختالف برهتان     اهل معرفت را كه همه موجتودات را داراي حیتات نطقتی دانستته    

 2شمرد. می

در سابق هم اشاره كرديم كه حقیقت وجود، عین شعور و علتم و اراده و قتدرت و   

قاً نباشتد، وجتود نباشتد. هتر     ساير شئون حیاتی است و اگر چیري را علم و حیات مطل

تواند بتا   كس حقیقت اصالت وجود و اشتراك معنوي آن را با ذوق عرفانی درك كند می

ذوق يا علم، تصديق كند حیات ساري در همه موجودات را بتا همته شتئون حیتاتی از     

هاي معنوي داراي مقام مشتاهده و عیتان    قبیل علم و اراده و تكلم و.... و اگر با رياضت

كند. اكنون ايتن شُتكر    غلغله تسبی  و تقديس موجودات را عیاناً مشاهده میگاه  آن شود،

گذارد ما از حقتايق وجتودي اطالعتی    طبیعت كه چشم و گوش ما را تخدير كرده، نمی

هاي ظلمتانی و نتورانی فاصتله     حاصل كنیم. همان گونه كه میان ما و حق تعالی حجاب

هايی فاصتله استت كته متا را از     دمان، حجاباست، میان ما و موجودات ديگر حتی خو

 ها محجوب نموده است. حیات و علم و ساير شئون آن

بر فرض كه آيات تسبی  را به تسبی  تكوينی يا شعور فطتري تسويتل كننتد، بتا آيتة      

ََِنُ ْم ال يی َایا النَّْمیلُ قَالَیْت َنْملَیٌة يَیا رشريفة  ... َوُجنُینُ  ُ   َيْحِطَمینَُّ ْم ُسیَلْيَما ُ اْ ُخلُینا َمَسیا
چته   3

                                                 

یییْمُس َوالَقَمیییُر َوالن ُجییینمُ  رلَیییْم ََییییَر ر َّ اهللَ َيْسیییُج ُ : 21(: 11مثتتتل حتتت  )  .1 َّْ َِ َوال یییَمَناِل َوَمیییْن ِفیییْ ا ْب  لَیییُه َمیییْن ِفیییْ السَّ
 ....َواْلِجَبا ُ 

 .191، ص شرح اصول كافی .2
 .21(: 17نمل ) .3



 چهل حدیث امام خمینیبرکرانة شرح    749

هاي خويش درآيید تا سلیمان و ستپاهیان   اي گفت: اي مورچگان! به خانهكنیم؟ )مورچه

او ندانسته شما را پايمال نسازند( يا قضیه پرنده را كه از شهر سبا براي حضرت سلیمان 

خبر آورد چه بايد كرد؟ اخباري كه در ابواب متفرقه از اهل بیت عصمت و طهارت نقل 

شده كه به هیر وجه قابل اين تسويالت نیست چه بايد كرد؟ به هر حال، ستريان حیتات   

و تسبی  شعوري علمی اشیا را بايد از ضروريات فلستفه عتالی و مستلمات شتريعت و     

عرفان شمرد، ولی كیفیت تسبی  هر موجودي و ذكرهاي خاص هر كدام و اينكه انستان  

ناسب نشئة خود ذكري دارند مربتوط بته   صاحب ذكر جام  است و ساير موجودات به ت

علم اسما است و تفصیل آن از علوم كشفی عیانی استت و از خصتايص اولیتاي كامتل     

 است.

یَمَناِل َوا آية شتريفة دوم   َِ ُيحْ لَیُه ُمْلیُك السَّ ْْ يیْب یلف َشی   ٍء قَیِ يرٌ  ِ  َويُِميیُت َوُهیَن َعلَی  َُ

و زمین است و به تب  ايتن مالكیتت و    ها اشاره به مالكیت خدا نسبت به ملكوت آسمان

احاطة سلطنت و نفوذ قدرت، احیتا و اماتته و ظهتور و رجتوع و بست  و قتبض واقت         

شتود و ايتن    شود و همه تصرفات و تدبیرات، در تصرف و تدبیر حق مستتهلک متی   می

منتهاي توحید فعلی است و از اين جهت، احیتا و اماتته را كته يكتی از مظتاهر بتررگ       

وتی يا جم  قبض و بس  است به خود ذات مقدا نسبت داده استت، بتا   تصرفات ملك

كه احیا  از شئون رحمانیت است و اماته از شئون مالكیت. صدر و ذيتل آيته ممكتن    آن

است اشاره به وحدت در كثرت و كثرت در وحتدت در مقتام تجلتی فعلتی بته فتیض       

 مقدا باشد.

« محیتی »و اينكه « هو»مرج  ضمیر بیان كیفیت مالكیت او و زنده كردن و میراندن و 

از اسماي ذات است يا از اوصاف و افعال و بیان كیفیت احیا و اماته « قادر»و « ممیت»و 

دو نفخ احیا و اماته و جايگاه اسرافیل و عررائیل و... مباحث و و حقیقت صور اسرافیل 

 جا جايش نیست.عرفانی طوالنی دارد كه در اين

ْْ ِخییُر َوالظّییُ  َواآلُهییَن ا وَّ امتتا آيتته ستتوم   . عارفتتان ٍء َعِلییيمٌ  اِهُر َواْلبَییاِ ُن َوُهییَن ِعُ ییلف َشیی

دانند كه منتهاي سلوك سالكان و آمتال عارفتان فهتم     دل و سالكان اهل يقین می صاحب
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همین يک آيه شريفه محكمه است و به جان دوست سوگند كه تعبیتري بتراي حقیقتت    

تعبیتر نیستت و ستراوار استت كته جمیت  اصتحاب        توحید ذاتی و اسمائی بهتر از اين 

و آيه محكم الهی سجده كنند و بر ختاك افتنتد.    معارف براي اين عرفان تام محمدي 

به حقیقت عرفان و عشق قسم كه عارف مجذوب و عاشق جمال محبوب را از شتنیدن  

-ناپتذير و تحمتل  دهتد كته وصتف    اين آيه اهترازي ملكوتی و انبساطی الهی دست متی 

نی است. آنان كه به كلمات عرفتانی شتامخ و علمتاي بتاهلل و اولیتاي ختدا خترده        نكرد

گیرند، خوب است ببینند كدام عارف ربانی يا سالک مجذوب، بیش از آنچه در ايتن   می

اي بته بتازار معتارف آورده استت؟     آيه شريفه و نامه قدا الهی است، بیان كرده يا تازه

نیت حق، چیري نیست كه به بیان آيد، يا قلتم را  بیان اوّلیت و آخريت و ظاهريت و باط

جر ت و جسارت باشد. پس بگذريم و ادراك آن را به قلتوب محبتین و اولیتا واگتذار     

 كنیم.

یییَمَناِل َوا ُهیییَن امتتتا آيتتته چهتتتارم  ِِ  َخلَیییَ  السَّ ََ ِفیییْ ِسیییتَِّة رالّییی يَّیییاٍم َُیییمَّ اْسیییتَیَنأ َعلَییی  ْب
هتا و زمتین در شتش روز استت و استتواي او بتر        اشاره به آفرينش آسمان ...اْلَ یْر ِ 

عرش. عقول انديشمندان در تفسیر اين آيه متحیر است و هركس به حسب مسلک خود 

در علم و عرفان طوري تفسیر كرده است. علماي ظاهر گويند مقصود از خلق در شتش  

 شتود. فیلستوف عظتیم    روز آن است كه اگر در زمان محاسبه شود مطابق شش روز متی 

ن صدر المتسلهین آن را با ايام ربوبیت كه هرار سال است تطبیتق نمتوده و از زمتان    الشس

 يَّیامٍ ِسیتَِّة ررا كه شش هرار سال استت بتر    نرول آدم تا زمان طلوع شمس محمدي

منطبق نموده و ابتداي طلوع جمعه و يوم الجم  را كه روز هفتم و ابتداي روز قیامت و 

بعضی اهل معرفتت، شتش روز را مراتتب     1نسته است.استواي رحمان بر عرش است دا

 اند. نرول و صعود دانسته سیر نور خورشید وجود در مرائی

ها و زمین در آن تمام شده و به عرش الترحمن كته    آن شش روز كه آفرينش آسمان
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گانته صتعودي   غايت استواء و استیال و قهاريت حق است، در عالم كبیتر مراتتب شتش   

كه ظهور به قهاريت تامه و مالكیتت استت، مرتبته مشتیت و      است و عرش استواي حق

 فیض مقدا رحمانی است.

در اين مقام، احتمال ديگري است كه با اين بیان عرفانی هم تضاد ندارد. به حستب   

وسی را ابطال كرده، غیر از اين منظومه شمسی كه متا  یهیست عصر حاضر كه هیست بطلم

شمار است وجود دارد. پس متراد از  ها بی دد آنهاي شمسی بسیاري كه ع داريم. منظومه

ها باشد و تعیین  سماوات و ارض، همین منظومه شمسی و مدارهاي ستارگان و خود آن

شش روز به حسب منظومه شمستی ديگتري باشتد. ايتن احتمتال، از همته احتمتاالت        

تر است و با احتماالت عرفانی هم تصادمی نتدارد و بته حستب بطنتی از بطتون       نرديک

 رآن است.ق

َِ يَیْ َلُم َما يَِلُج ِفیْ ا در ذيل آيه با  اشاره فرموده به علم حق تعالی به جرئیات  ْب

به معیتت  « هو معكم»مراتب وجود در سلسله غیب و شهود و نرول و صعود. و با تعبیر 

قیّومیه خدا و كیفیت علم او به جرئیات از طريق احاطه وجودي و ستعه قیتومی اشتاره    

 اك اين قیومیت حق را كسی جر خواص اولیاء اهلل نتواند كرد.دارد و ادر

یَمَناِل َوا اما آيه شريفه پتنجم   َِ لَیُه ُمْلیُك السَّ ، اشتاره بته   ُمینبُ َوِإلَی  اهلِل َُیْرَجیُع ا  ْب

كه اين به استم  مالكیت حق و رجوع همه دايره وجود به سوي حق است و اشاره به اين

تفسیر و  ِلِك يَییْنِم الی فينِ امَ سوره حمد فرموده است  مربوط است، چنانچه در« مالک»

 خواهد. تفصیل هر يک از اين امور مجال ديگري می

اِل الص یُ وبِ َويُنِلُج النیََّااَب ِفْ اللّ  ْيَل ِفْ النیََّاابِ يُنِلُج اللّ و اما آيه ششم  َِ  ْيیِل َوُهیَن َعِلیيٌم عِی

هتا كتم شتود بته ديگتري       هر يتک از آن  كه ازاشاره به اختالف شب و روز است و اين

عكس. و در اين اختالف مناف  بسیاري استت كته ذكتر آن ختارج از      افروده گردد و به

 وظیفه ماست. اين آيه معانی عرفانی ديگري دارد كه از ذكر آن خودداري كرديم.

اشاره به آن است كه « من بام وباء  لک فقی  هلیك»آنچه در ذيل حديث شريف فرمايد 

ين آيات شريفه و سوره توحید، آن قدر از معارف مذكور است كته نهايتت معتارف    در ا
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است و اگر كسی گمان كند باالتر از اين معارف پیش كسی است به خطتا رفتته استت.    

دهد، قصتور از ايتن حتد     طور كه اين آيات، حد اعالي معارف را به بشر تعلیم میهمان

 نیر هالكت است و جهل به مقام ربويیت.

ته اين حديث در مقام تشويق و ترغیب به تعمق و تفكر در اين آيات است، ولتی  الب

سواري. گمان نشود كه آيتات  توحیتد   براي هر علمی اهلی است و براي هر میدانی تک

هتا و   را چه در سوره توحید و اين آيات شريفه، و چه در آيات ديگر و روايات و خطبه

تواند با فكر ختود و   از معارف است، انسان می كه سرشار امامانهاي  دعاها و مناجات

ها بفهمد. اين خیالی خام و وسواسی شیطانی است تا انسان را از معارف  ظهور عرفی آن

 باز دارد و آدمی را در وادي حیرت و ضاللت سرنگون سازد.

خدا شاهد است كه مقصود من از اين كالم، تروي  بتازار فلستفه رستمی يتا عرفتان      

لكه مقصود آن است كه برادران ايمانی من خصوصاً اهل علم، قدري بته  رسمی نیست، ب

انبیتا و   عمده بعثتت  و قرآن توجه كنند و آن را از ياد نبرند، كه هدف بیتمعارف اهل

انرال كتب آسمانی، معرفت خدا بوده كه در ساية آن سعادت دنیا و آخرت حاصل آيتد.  

-هاي گوناگونی واق  است كته نمتی   ابافسوا كه انسان تا در اين عالم است، در حج

كننتد   تواند راه سعادت خويش را تشخیص دهد و هرچه انبیا و اولیا و علما نصیحت می

شتود كته سترمايه تحصتیل      شود. وقتی از خواب غفلتت بیتدار متی   از خواب بیدار نمی

 سعادت از دستش رفته و جر حسرت و ندامت باقی نمانده است.

 و پایان دعا

كه قلوب اولیا را به نور محبت روشن فرمودي و زبان عاشقان جمال را از ما بار خدايا ! 

 و من فرو بستی و دست فرومايگان خودخواه را از دامن كبريايی كوتاه كردي،

 ما را از اين مستی غرور دنیا هشیار كن و از خواب سنگین طبیعت بیدار ساز؛

 ی را بته اشتارتی  هتاي ضتخیم خودپستندي و خودپرستت     هاي غلتیظ و پترده   حجاب

 پاره كن؛
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 ما را به محفل پاكان درگاه و مجلس قدا مخلصان خداخواه، بار ده،

نمايی را از ما بركنار گويی و خودآرايی و ك خويی و درشتاين ديوسیرتی و زشت

 فرما؛

حركات و سكنات و افعال و اعمال و آغاز و انجام و آشكار و نهان ما را به اخالص 

 ؛و ارادت مقرون كن

بارالها! نعمتت ابتدايی و عطايت نامتناهی است. باب رحمت و عنايتت بتاز استت و   

 پايانت گسترده؛خوان نعمت بی

قترار و  دلی شوريده، حالی آشفته، قلبی داغدار، چشمی اشكبار، ستري ستودايی بتی   

 اي شرحه شرحه آتشبار مرحمت فرما؛سینه

درگاهت، يعنی ديباچتة دفتتر    خاتمة ما را به اخالص به خودت و ارادت به خاصان

 به انجام برسان.  وجود و خاتمه طومار غیب و شهود، محمد و خاندان مطهرش

 

 .والحم  هلل رّواًل وآخراً وظاهراً وعا ناً 

 به پايان رسید در عصر روز جمعه چهارم محرم الحرام

 سال هرار و سیصد و پنجاه و هشت قمري.
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